
Mezinárodní střelecká asociace 
"ISB International Shooting Association"

facebook.com/ISB.shooting

Jsi rekreační nebo sportovní střelec?
Chceš se účastnit mezinárodních střeleckých soutěží?
Chtěl bys podpořit kampaň za legální držení zbraní?

Pak je ISB ta pravá organizace pro Tebe!
Za roční členský poplatek pouhých 20 EUR můžeš užívat 
všech výhod, které nabízí Mezinárodní střelecká asociace.

ISB spojuje širokou škálu disciplín na mezinárodní úrovni.
Organizuje místní, národní, evropské a celosvětové mist-
rovství.

Zároveň členové obdrží mezinárodní střelecký průkaz.
Tak na co čekáš? Přidej se teď hned!
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20 € roční členský poplatek!

Společně jsme silní!

Zakládáme celosvětové spojení pro všechny druhy střelců.
Čím více členů, tím větší vliv budeme mít.
ISB rovněž bojuje proti dalšímu zpřísňování zákonů a omezo-
vaní práv legálních držitelů zbraní na evropské úrovni.
A to vše za roční poplatek 20 EUR pro každého člena.

Jaké jsou výhody ISB pro střelecké kluby?

Střelecké kluby neplatí v ISB žádné členské poplatky, takže 
členství v naší střelecké asociaci nestojí žádné další výdaje. 
ISB se považuje za soubor služeb pro své kluby a členy.
Střelecké kluby mohou pořádat mistrovství ISB i bez organi-
začního příspěvku. Členstvím ISB jsou střelecké kluby záro-
veň součástí mezinárodní federace.

Kdo jsme?

ISB si klade za cíl propojit všechny druhy střelců.
Ve spolupráci s našimi členy a partnery vytváříme zastoupení 
po celém světě, které nám tak umožňuje pořádat svá místní, 
národní, evropská a světová mistrovství. Cílem ISB je udržo-
vat, propagovat a podporovat sportovní střelbu a všechny 
ostatní legální držitele zbraní.
Tato mezinárodní organizace zastřešuje střelce všeho druhu.

Jaké jsou výhody pro firmy?

Partnerské firmy budou propojeny a prezentovány svým lo-
gem na domovské stránce ISB.
Mohou se prezentovat na našich střeleckých akcích pod 
svými prodejními a propagačními stánky.
Nové produkty našich partnerských firem mohou být záro-
veň vystavovány a propagovány během našich střeleckých 
akcí, např. při testovací střelbě z prototypů nebo prezentaci 
dalšího vybavení.
Speciální nabídky budou propojeny na našich účtech skrz 
sociální sítě a sdíleny v našem zpravodaji.
Dále propagujeme výrobky a letáky partnerských firem.
Členský poplatek pro firmy lze odečíst z daně, takže firmám 
nevznikají žádné náklady, pokud se stanou našimi členy.
ISB se těší na partnerství s firmami ku prospěchu všech 
sportovních střelců a pro podporu legálního držení zbraní.


