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REGULAMIN ZAJĘĆ PAINTBALLOWYCH
1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
2. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
3. Do gry służy tylko sprzęt do paintballa. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.
4. Strzelanie z broni paintballowej może odbywać się tylko na wyznaczonym terenie, zwanym "polem gry".
5. Kierowanie ognia poza teren gry (ponad siatkę ochronną) jest zabronione.
6. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
7. Każda osoba przebywająca na polu gry zobowiązana jest do noszenia maski ochronnej. Jej ściągnięcie skutkuje usunięciem z gry bez
prawa powrotu i roszczeń o zwrot pieniędzy.
8. Maskę ochronną można zdjąć w strefie neutralnej, wyznaczonej przez organizatora gry.
9. Jeśli którykolwiek z graczy, postanowi zdjąć maskę podczas rozgrywki, trzeba bezwzględnie przerwać strzelanie i powiadomić
instruktorów.
10. Osoba opuszczająca pole gry, nie zdejmując maski ochronnej, zabezpiecza język spustowy, podnosi wolną rękę do góry, lufę markera
kieruje w dół i możliwie najszybciej, omijając linię ognia, kieruje się do strefy neutralnej. Przed opuszczeniem pola gry zakłada zatyczkę na
lufę.
11. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
- trafienia środkiem przeznaczonym do paintballa, pozostawiającym ślad farby (trafienie w broń czy obuwie również powodują
wyeliminowanie z gry),
- na komendę „poddaj się” wydaną przez przeciwnika, gdy przeciwnik ma na celowniku gracza, będącego bliżej niż 15 m lub odwróconego
tyłem,
- własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta,
12. W strefie neutralnej gracz ma zabezpieczoną broń (zabezpieczony język spustowy blokadą, na lufie umieszczona zatyczka)
13. Poza polem broń musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowana do ziemi.
14. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 15 metrów.
15. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.
16. Walka wręcz jest zabroniona.
17. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
18. Osoby, nie biorące udziału w grze, są zobowiązane do wykonywania poleceń instruktorów i przebywania w strefie bezpiecznej
wyznaczonej przez organizatora.
19. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na
ziemi.
20. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa (w szczególności ochrony
oczu) oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.
21.Rodzic lub prawny opiekun oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintballowej, w której uczestniczy jego dziecko
na jego odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
22. Jeśli gracz nie będzie stosował się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, może zostać usunięty z pola gry, bez możliwości zwrotu
wpłaconej gotówki.
23. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/prawny opiekun zapozna dziecko i omówi z nim regulamin.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższym REGULAMINEM ZAJĘĆ PAINTBALLOWYCH
i wyrażamy zgodę na udział w zajęciach naszego dziecka/podopiecznego
……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
Zdajemy sobie sprawę, że nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie
i przekazanych w czasie szkolenia może grozić utratą zdrowia, za który organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
Imię, nazwisko i czytelny podpis rodzica/opiekuna, data
………………………………………………………………
Ojciec/Matka
Seria i numer dowodu osobistego

Pesel dziecka
……………............................

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna

……………………………………..
Ojca/Matki

………………………………………

W związku z prowadzeniem dokumentacji zdjęciowej lub filmowej podczas zajęć wizerunek każdego uczestnika może zostać wykorzystany
na cele promocyjno-reklamowe firmy „Na Grani” Turystyka i Alpinizm. Poinformowany o fakcie, wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka przez firmę „Na Grani” Turystyka i Alpinizm na cele promocyjno-reklamowe firmy.
…………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna

