LISTA TARIFE - POLIGON TRAGERE ORADEA Programări și informații la tel : 0744 -152.947

1 ORA/ LINIA TRAGERE (include închiriat arma la
alegere, echipamentul de protecție , ținta)

45 RON/PERS/ÎNCHIRIAT
LINIA TRAGERE

30 MIN/LINIA TRAGERE (include închiriat arma la
alegere, echipamentul de protecție , ținta)

30 RON/PERS/ÎNCHIRIAT
LINIA TRAGERE

1 CARTUȘ (calibru 9X19 MM )
Pachet Promotional /1 Ora/Pers.
(include: arma la alegere, 50 cartușe 9x19 mm,
ținte, linia de tragere)

2 RON/ Buc (1 cutie de cartușe = 50 buc.)

Revolver Taurs calibru 357 MAG/38SPL

Cost pachet: 125

RON/Persoana

(Arma gratuită)

1 CARTUȘ - 3 RON/ Buc.

Pachet/1 ora - pistol MCM 22 LR 5.6 mm
(inclus: arma, 50 cartușe, ținte, linia de tragere)

Cost pachet: 70 Ron /pachet/persoana.

Pachet/1 ora - pistol MCM 22 LR 5.6 mm
(inclus: arma, 25 cartușe, ținta, linia de tragere)

Cost pachet: 50 Ron / 25 buc/persoana.

1 ORA/LINIA TRAGERE /ARMA PERSONALA

40 RON /ORA

ABONAMENT LUNAR/PERSOANA
300 BUC/CARTUSE (calibru 9X19 MM )

500 RON

www.poligontragere.ro
e-mail : poligontragere@yahoo.com
e-mail : contact@poligontragere.ro
messenger/skype : poligontragere
Str : UZINELOR Nr. 4 (incinta Vest Metal)
Loc. ORADEA – Jud. Bihor
ORAR DE FUNCTIONARE POLIGON :
Luni – Duminica : 10 – 22
( Numai cu programari !!!)

Vă așteptăm la o ședință de tragere în condiții
de maximă siguranță !!!

Organizăm evenimente din categoria concursurilor sportive, și acțiuni de tip Team-Building, dedicate
companiilor, cluburilor sportive, dar și publicului larg ce apreciază tirul sportiv și activitățile în aer liber.
PRETURI AVANTAJOASE (la grup de minim 9 pers.)
Ce trebuie sa știi dacă vrei sa tragi cu arma în poligon !!!
"Pentru a putea efectua o ședință de trageri, o persoană trebuie sa aibă vârsta minima de 18 ani și să
prezinte o carte de identitate valabila.
Persoana care vine cu arma proprie la poligon trebuie să prezinte obligatoriu și permisul de armă în care
este înscrisă arma cu care dorește sa tragă. Persoanele care nu dețin permis de arma pot închiria una din
poligon. Toate persoanele care vin în poligon vor fi asistate și îndrumate de un instructor profesionist și
autorizat".
ADMINISTRATOR
Fresea Calina

