Ceník kurzů
TOPAL EDUCATION
Název kurzu a popis aktivit

Rozsah výuky

Cena s DPH

Střelecké kurzy za účelem k získání Zbrojního průkazu, kód 1
TOPAL Standard, kód 11

12 hodin teorie

základní střelecký kurz

3 hodiny praxe

4 900 Kč

1 hodina střelba
TOPAL Medium, kód 12

18 hodin výuky teorie
6 hodin praxe

rozšířený střelecký kurz

6 200 Kč

1 hodina střelba
TOPAL Individual, kód 13

18 hodin výuky teorie
6 hodin praxe

střelecký kurz na míru
v prostorách poskytovatele
kurzu

1 hodina střelba

11 900 Kč

1 střelba kondiční dle
individuálního plánu
TOPAL Individual Home, kód
14
18 hodin výuky teorie

střelecký kurz na míru
v prostorách zákazníka do 50
km od sídla poskytovatele

6 hodin praxe
1 hodina střelba

V případě dojezdu lektora nad
vzdálenost 50 km se účtuje
náhrada za ujeté kilometry nad
rádius 50 km

15 400 Kč
náhrada za 1 km = 8 Kč

1 střelba kondiční dle
individuálního plánu

Doplňkové a doučovací kurzy, kód 2
TOPAL Info Basic, kód 21
doplňkový střelecký kurz
sestavený ze základních
informací, návodů a výcviku se
zbraní
TOPAL Training Fitness, kód 22
kondiční střelecký kurz dle
požadavku zákazníka
(doučovací, opakovací,
zážitkový)

6 hodin smíšené výuky
střelba dle rozsahu zkoušky

hodiny výuky, výcviku a střelby
dle požadavku zákazníka v
individuálně připraveném
plánu

2 400 Kč

cena dohodou

TOPAL Training – teorie, kód
23

1 hodina

360 Kč

1 hodina

520 Kč

kondiční střelecký kurz
TOPAL Training – manipulace
se zbraní, kód 24
kondiční střelecký kurz
Volná střelba, kód 3
TOPAL Shooting Light, kód 31
střelecký zážitkový kurz vhodný
pro všechny, kteří si chtějí
společensky zastřílet; vhodné i
pro děti a mládež

Počet nábojů
2 ks brokovnice
10 ks malorážka

1 200 Kč

20 ks pistole
10 ks puška

TOPAL Shooting Level, kód 32
střelecký zážitkový kurz vhodný
pro ty, kteří si chtějí opravdu
hodně zastřílet; nevhodné pro
děti a mládež

Počet nábojů
10 ks brokovnice
50 ks malorážka

3 500 Kč

200 ks pistole
30 ks puška

TOPAL Shooting Gift, kód 33
střelecký zážitkový kurz ve
formě voucheru, který lze
darovat

Počet nábojů
2 ks brokovnice
10 ks malorážka
30 ks pistole
10 ks puška

Ke všem kurzům poskytujeme skripta v elektronické podobě.

1 500 Kč

