PAINTBALL – ZASADY BEZPIECZEOSTWA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PROMOSPORT
Paintball to świetna zabawa, niezapomniane przeżycia i duża dawka adrenaliny , jednak aby był w pełni
bezpieczny, uczestnicy muszą pamiętad i przestrzegad poniższych zasad:
1. Maska ochronna jest podstawowym elementem chroniącym uczestnika przed urazami. Będąc na polu gry
należy mied ją zawsze na głowie i pod żadnym pozorem nie wolno jej zdejmowad.
2. Każdy uczestnik powinien mied na sobie ubranie zakrywające nogi i ręce a także głowę (bluza z kapturem).
Wskazane są również rękawiczki. W przypadku najmłodszych uczestników zalecamy ubranie składające się
z dwóch warstw – zapobiegnie to siniakom i stłuczeniom.
3. Przed grą i po grze zabezpieczaj broo (blokada spustu, zatyczka na lufę, lufa skierowana w dół). Nie wolno
celowad, ani tym bardziej strzelad z markera do zwierząt oraz do osób, które znajdują się poza polem gry,
lub do tych które nie mają założonej maski. Nie celuj z markera w coś, w co nie zamierzasz strzelid. Na
przykład, nie staraj się straszyd ludzi za pomocą markera i nie wymachuj im bronią przed nosem.
4. Gra powinna zostad natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu
osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
5. Zabronione jest strzelanie do przeciwnika z odległości bliższej niż 5 metrów.
6. Trzymaj broo tak, aby nie była wykierowana w Twoją stronę, a także poza pole gry.
7. Na polu znajdują się liczne przeszkody i okopy, dlatego należy zwracad na nie szczególną uwagę poruszając
się po nim.
8. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką,
trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najkrótszą
drogą opuszcza pole gry. Podobna procedura obowiązuje w przypadku braku kulek a także defektu broni.
9. Dbaj, aby udostępniony Ci sprzęt nie uległ zapiaszczeniu lub uszkodzeniu mechanicznemu. Zabronione jest
wkładanie do markera kulek, które upadły na ziemię ponieważ spowoduje to uszkodzenie broni.
Zabronione jest również strzelanie po zużyciu wszystkich kulek.
10. Zabronione jest podejmowanie samodzielnych prób napraw sprzętu. Wszystkie defekty broni należy od
razu zgłaszad obsłudze.
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko)…………………………………………………. legitymujący się dowodem osobistym nr
…………………………….. oświadczam iż zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa, zagrożeniami, a także
zasadami bezpieczeostwa obowiązującymi podczas imprez paintballowych organizowanych przez firmę
PROMOSPORT .
W
pełni
akceptuję
powyższe
warunki
i
wyrażam
zgodę
(imię i nazwisko)…………..………………………………. w tego typu imprezie.

na

uczestnictwo

syna/córki

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zamieszczenie fotografii oraz klipów video z imprez na stronie
www.promo-sport.pl, na których znajdowad się będzie moje dziecko. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o
promocjach i ofercie firmy PROMOSPORT.
………………………………………………………….
Adres e-mail

…………………………………………………………………
(data i podpis Rodzica/Opiekuna)

