PROGRAM SZKOLENIA
Kurs Nr 2/2018 na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania

L.p.
1
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Data
06.03.2018 r.
godz. 15:30
03.04.2018 r.
godz.08:00

Temat wykładu
Przepisy ustawy Prawo Łowieckie i aktów wykonawczych.

godz. 12:30
04.04.2018 r.
godz. 08:00

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Kynologia myśliwska

Przepisy ustawy Prawo Łowieckie i aktów wykonawczych.
Struktura organizacyjna PZŁ.

Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową
godz. 12:00
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05.04.2018 r
godz. 08:00
zajęcia
obowiązkowe

06.04.2018 r.
godz. 08:00

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad
kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.
Budowa i dozwolone rodzaje broni i amunicji myśliwskiej, budowa i wykorzystanie
przyrządów optycznych w łowiectwie oraz innych elementów podstawowego wyposażenia
myśliwego.
Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, obejmujące zasady
strzelania śrutem oraz strzelania kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych.
Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania
trofeów.
Podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania.
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09.04.2018 r.
godz. 08:00
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10.04.2018 r.
godz. 08:00
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11.04.2018 r.
godz. 08:00
zajęcia
obowiązkowe
12.04.2018 r.
godz. 09:00
13.04.2018 r.
godz. 08:00
zajęcia
obowiązkowe

9

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad
kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.
Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki
Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki
Zasady i warunki wykonywania polowania

Obowiązkowy trening strzelecki
strzelnica ZO PZŁ Chełm
Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, obejmujące zasady
strzelania śrutem oraz strzelania kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych.

godz. 15:00
23.04.2018 r.

Zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz
sygnalistyki myśliwskiej. Kulturotwórcza
rola łowiectwa, historia łowiectwa
Egzamin testowy 09:00

24.04.2018 r.

Egzamin ustny 09:00

25.04.2018 r.

Trening i sprawdzian strzelecki (strzelnica ZO PZŁ Chełm)

W uzasadnionych przypadkach harmonogram zajęć szkolenia może ulec zmianie, po wcześniejszym
uzgodnieniu z uczestnikami kursu.

