Szkoła Narciarstwa i Pływania
„JUMBO” – Grzegorz Jurczyk
Tel. 502 484 090
R E G U L A M I N
1. Nad przebiegiem gry czuwa sędzia, który decyduje o przebiegu gry i rozstrzyga
wszystkie kwestie związane z grą,
2. Do gry mogą przystąpić osoby w każdym wieku (osoby niepełnoletnie za pisemną
zgodą rodziców).
3. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zostaje przeszkolony w zakresie
bezpieczeństwa i ma obowiązek stosowania się do wszelkich zasad i zaleceń
organizatorów.
4. Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt do gry (maski, mundury oraz markery).
5. Zabronione jest ściąganie maski na polu gry.
6. W strefie bezpieczeństwa należy ZAWSZE mieć zabezpieczony karabin wraz z osłonką
na lufę. Karabin odbezpiecza się po wyjściu ze strefy bezpieczeństwa.
7. Zasady gry:








Gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał dźwiękowy (gwizdek, syrena),
Liczy się każde bezpośrednie trafienie kulką pod warunkiem, że kulka się rozbije
bezpośrednio na graczu lub na karabinie,
Po trafieniu uczestnik krzyczy „TRAFIONY” i z podniesioną w górę ręką, lufą opuszczoną
w dół, udaje się do strefy bezpieczeństwa,
Do osoby krzyczącej „TRAFIONY” nie strzela się,
Strzelanie do osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry jest ZABRONIONE,
Należy unikać strzelania z odległości bliższej niż 5 metrów,
Walka wręcz, używanie do gry innych przedmiotów niż dostarczone przez organizatora
(z wyjątkiem własnego markera, po uzyskaniu zgody od organizatora) jest zabronione.

8. Używanie markera niezgodnie z przeznaczeniem jest ZABRONIONE.
9. W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy Uczestnika ponosi on wszelkie koszta jego
naprawy lub wymiany.
10. 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.
11. 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:…………………………….……………………………

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………
w grze paintball w dniu …………………………………
Jednocześnie wyrażam zgodę na transport mojego dziecka na miejsce gry samochodem
instruktora.

Data:…………………….

Czytelny podpis:…………………………….……………………………..

