REGULAMIN
1. Do gry mogą przystąpić osoby pełnoletnie nie będące pod wpływem środków

odurzających oraz alkoholu. Osoby do 18 lat (osoby niepełnoletnie) mogą
uczestniczyć w zabawie za pisemną zgodą rodziców / prawnych opiekunów.

2. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zostaje przeszkolony z zakresu
bezpieczeństwa, obsługi markera oraz terenu gry i zasad z nią związanych.

3. Obowiązkiem uczestnika zabawy jest bezwzględne stosowanie się do wszelkich zasad i
poleceń organizatorów.

4. Zabronione jest:


ściąganie maski na polu gry;



używanie sprzęty innego niż dostarczony lub zatwierdzony przez organizatora;



atakowanie osób, zwierząt oraz przedmiotów nie będących celem gry;



walki wręcz lub przy użyciu innych przedmiotów.

5. W strefie bezpieczeństwa należy zawsze mieć zabezpieczony karabin wraz z osłoną na
lufę. Karabin odbezpiecza się po wyjściu ze strefy bezpieczeństwa.

6. Zasady gry:


gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał osoby prowadzącej grę;



koniec gry następuje po każdym bezpośrednim trafieniu kulką pod warunkiem,
że kula rozbije się bezpośrednio na graczu, karabinie lub po własnej

deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta;


po trafieniu uczestnik krzyczy ”aut” i nie zdejmując maski z podniesioną w
górę ręką a lufą opuszczoną w dół, udaje się najkrótszą drogą do strefy

bezpieczeństwa;


do osoby krzyczącej ”aut” nie strzela się;



należy unikać strzelania z odległości bliższej niż 5 metrów;



na polu mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w grze i sędziowie.

7. Używanie markera niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.
8. W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy Uczestnika ponosi on wszelkie koszta jego
naprawy lub wymiany.

9. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu oraz
zasad gry wymienionych w punkcie 5 – w przeciwnym razie organizator ma prawo

wykluczyć daną osobę z gry, a nawet usunąć bez zwrotu poniesionych przez uczestnika
kosztów.

10. Do gry może przystąpić osoba, która zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz
podpisała oświadczenie uczestnika.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka udziału w grze paintball, uczestniczę w niej
wyłącznie

na

własną

odpowiedzialność

i

nie

będę

wnosił

jakichkolwiek

roszczeń

do

organizatorów. Oświadczam także, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję
się go przestrzegać, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

Data: ………………

Czytelny podpis: ………………………………

Zezwalam na umieszczenie zdjęć oraz filmów zrobionych przez organizatora zabawy CAW
EXTREME na stronie www.paintball-choszczno.pl

Data: ………………

Czytelny podpis: ………………………………

Miejscowość i data:........................................

OŚWIADCZENIE
_________________________________________________________________________________
Ja wyżej podpisany / podpisana* wyrażam niniejszym zgodę na udział w grze paintballowej
mojego syna / córki / podopiecznego *:

_________________________________________________________________________________
imię i nazwisko (syna / córki / podopiecznego)

_________________________________________________________________________________
Miejsce zamieszkania (pełny adres) rodzica lub opiekuna:

________________________________________________________________________________
(seria i numer dowodu osobistego)

.....................................................................................................

podpis rodzica lub opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

