BUKS SCHIETEN - ASPIRANT JAGERS
SCHIETSTAND AAN ZEE

data

van

Mei

tot

Juni

prijs

125 €

/pers.

basisprijs incl. btw

ALGEMENE INFO

boeken
Xavier DUYCK
+32 498 50 31 66

Voor het 4de jaar op rij organiseren we dit jaar terug een opleiding karabijnschieten voor aspirant jagers.

Ivo Bulcke

Het succes van vorig jaar heeft ons doen besluiten om het aantal sessies uit te breiden en de eerste opleiding
reeds te laten doorgaan in de maand mei.

info@thehuntingseason.com

+32 496 10 83 70

Onder leiding van een ervaren instructeur, willen we je slaagkansen voor het praktisch gedeelte van het jachtexamen maximaliseren. Op anderhalf uur tijd leren we je hoe je met voldoende zekerheid naar Leopoldsburg
kunt trekken om ook deze laatste stap in je jachtexamen succesvol af te sluiten.

Bij inschrijven zal het volledige
bedrag van 125€ binnen de 5
dagen moeten worden voldaan
op BE82 068243891268. Graag
vermelding naam en datum

Na een korte introductie en het bespreken van de veiligheidsregels begeven we ons naar de schietstand waar
je op anderhalf uur tijd voldoende patronen afvuurt om je zelfvertrouwen in dit onderdeel te doen toenemen.

inclusief

Mocht je nog nooit met een jachtkarabijn hebben geschoten is ook dat geen probleem daar de aanwezig instructeurs je met plezier de basisvaardigheden aanleren.
Door het beperkt aantal plaatsen op de schietbaan en het feit dat we iedereen de nodige persoonlijke begeleiding wensen te geven zijn de plaatsen beperkt tot 8 personen pers sessie.

• Dagverzekering SAZ
• Gebruik karabijn
• Munitie ( 20 kogels per 		
persoon )

Besschikbare data:
26 mei vanaf 13h30 - plaats voor 2 x 8 personen
16 juni vanaf 13h30 - plaats voor 2 x 8 personen

exclusief

14 juli vanaf 13h30 - plaats voor 2 x 8 personen
zondag in augustus te bepalen afhankelijk van de interesse

• koptelefoon of oordopjes
meebrengen ( deze kunnen
ter plaatse worden aange
kocht )

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling. Bij betaling naam + voornaam + datum deelname
vermelden. Je ontvangt van ons de bevestiging een 3-tal weken voor de sessie.

opmerkingen en voorwaarden

www.thehuntingseason.com
thehuntingseasonBE

