REGULAMIN GRY W PAINTBALL
„MIRAGE” Spółka cywilna

§1
Niniejszy regulamin określa zasady gry w paintball organizowanej przez Beatę Malec,
Marka Kosińskiego oraz Bernadetę Kosińską działających łącznie w ramach spółki
cywilnej pod firmą „Mirage” Spółka cywilna, adres Konary 43, 28-130 Stopnica,
posiadającej numer NIP: 655-197-09-38.

§2
1.

W grze paintball mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie i nieznajdujące się pod
wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających, których stan zdrowia
pozwala na wzięcie udziału w grze.

2.

W grze paintball mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, których stan zdrowia
pozwala na wzięcie udziału w grze, pod jednoczesnym warunkiem wyrażenia
pisemnej zgody na ich uczestnictwo w grze przez jednego z rodziców lub opiekuna
prawnego.

3.

Warunkiem uczestnictwa w grze paintball jest uprzednie zapoznanie się z treścią
niniejszego

Regulaminu,

złożenie

oświadczenia

opatrzonego

własnoręcznym

podpisem o zapoznaniu się z treścią tego regulaminu oraz akceptacji jego
postanowień. W przypadku udziału w grze osoby niepełnoletniej warunkiem
uczestnictwa w grze paintball jest uprzednie zapoznanie się rodzica lub opiekuna
prawnego osoby niepełnoletniej z treścią Regulaminu oraz złożenia oświadczenia
opatrzonego własnoręcznym podpisem o wyrażeniu zgody na udział dziecka /
podopiecznego w grze paintball i o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz
akceptacji jego postanowień.
4.

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz oświadczenie rodzica o
wyrażeniu zgody na udział dziecka / podopiecznego w grze paintball i o zapoznaniu

się z treścią Regulaminu, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowią
integralną część Regulaminu.
5.

Wszyscy uczestnicy gry w paintball są zobowiązani przed rozpoczęciem gry przejść
szkolenie z zakresu obsługi sprzętu oraz zasad bezpieczeństwa. Osoba, która odmówi
udziału w szkoleniu, nie może zostać dopuszczona do gry.

6.

Zabronione jest uczestniczenie w grze w paintball bez maski ochronnej i
kombinezonu.

7.

Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze lub w niej
uczestniczących, ale bez założonej maski i kombinezonu jest zabronione.

8.

Wszyscy uczestnicy gry w paintball są zobowiązani stosować się do poleceń obsługi.
Jeżeli pracownik obsługi da sygnał do przerwania gry np. z powodu zaistnienia
jakiegoś niepożądanego zdarzenia, uczestnicy są zobowiązani przerwać grę i poczekać
na sygnał do wznowienia rozgrywki.

§3
1.

Gra w paintball odbywa się na polu rozgrywkowym.

2.

Przez pole rozgrywkowe rozumie się obszar wyznaczony przez organizatora,
przeznaczony do gry w paintball.

3.

Osobom uczestniczącym w grze paintball zabrania się spożywania alkoholu oraz
środków odurzających.

4.

Na polu rozgrywkowym poza obsługą mogą znajdować się wyłącznie osoby
uczestniczące w grze paintball z założoną maską i w kombinezonie.

§4
1.

Uczestnicy gry w paintball strzelają do siebie z markera wypełnionego kulkami
paintballowymi. Kulka paintballowa zawiera w sobie organiczną ciecz barwną w
cienkiej powłoce żelatynowej. Barwniki są łatwo zmywalne z odzieży, a pozostawione
w naturalnym środowisku ulegają biodegradacji. Kulka paintballowa, trafiając w
uczestnika, rozbija się i znaczy go farbą.

2.

Strzelanie z markera paintballowego może odbywać się tylko w polu rozgrywkowym.
Kategorycznie zabronione jest używanie sprzętu poza polem rozgrywkowym.

3.

Strzał z markera paintballowego powinien zostać oddany z odległości co najmniej 5
metrów.

4.

Każdy uczestnik gry w paintball jest zobowiązany zgłosić obsłudze każdą awarię
sprzętu lub inne nieprawidłowości. Kategorycznie zabronione jest naprawianie
sprzętu we własnym zakresie, dokonywanie jego modyfikacji oraz wprowadzanie
jakichkolwiek zmian w działaniu.

5.

Każdy uczestnik gry w paintball jest zobowiązany zgłosić obsłudze jakikolwiek
uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał w trakcie gry, w celu jak najszybszego
udzielenia koniecznej mu pomocy.

6.

Uczestnik gry w paintball, który z jakiegokolwiek powodu zamierza opuścić pole
rozgrywkowe, zobowiązany jest uprzednio zasygnalizować ten fakt obsłudze.

§5
1.

Uczestnik gry w paintball zobowiązany jest zwrócić sprzęt po skończonej grze w
stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania.

2.

Za wszelkie zagubienia i uszkodzenia sprzętu lub oporządzenia wynikającego z
niewłaściwego używania, w tym powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi uczestnik gry w
paintball, któremu sprzęt został wydany.

§6
Uczestnik, który nie stosuje się do zasad niniejszego Regulaminu pomimo wezwania
obsługi do zachowania się uczestnika zgodnie z jego postanowieniami, jest zobowiązany
do opuszczenia pola rozgrywki.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2018 r.

