Regulamin
1.Camo Paintball, zwane dalej Użyczającym, jest wypożyczalnią sprzętu paintballowego. Odpłatnie
udostępnia graczom Zestawy sprzętu (marker paintballowy z butlą HP i loaderem, maskę, kombinezon
ochronny, opcjonalnie dodatkowo ochraniacz korpusu, rękawiczki, ochraniacze łokci, kolan, szyi,
kamizelkę taktyczną) i pomaga w organizacji gry w terenie. Personel Użyczającego pełni funkcję
sędziego, do którego zadań należy m. in. wyznaczenie granic pola gry.
2. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających oraz za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych osoby poniżej 18 roku życia.
3. Do gry może służyć tylko sprzęt paintballowy należący do Użyczającego. Używanie innego sprzętu niż
dostarczony przez Użyczającego jest dozwolone za jego wcześniejszą zgodą. W takim przypadku
Użyczający nie bierze odpowiedzialności za wadliwe działanie sprzętu.
4. Zabronione jest:
a) atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry;
b) zdejmowanie maski na polu gry;
c) walka wręcz;
d) palenie tytoniu;
e) wzniecanie ognisk;
f) niszczenie roślinności;
g) strzelanie do osób sygnalizujących wyeliminowanie z gry;
h) używanie materiałów pirotechnicznych mogących wzniecić ogień lub wywołać huk;
i) agresywne zachowanie wobec innych osób, m.in. popychanie, uderzanie, rzucanie przedmiotami;
osoby agresywne zostaną usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów.
5. Minimalna odległość z której można oddać strzał do innego gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym
punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich
uczestników gry.
6. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
- trafienia środkiem przeznaczonym do gry w paintball, pozostawiającym ślad farby;
- własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta.
7. Trafienie w każdą część ciała, a także w marker czy obuwie powoduje wyeliminowanie z gry, chyba że
gracze ustalą wcześniej inne zasady (np. eliminacja następuje tylko na podstawie trafienia w głowę).
Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując zabezpieczenia oczu, podnosi wolną rękę wyprostowaną do
góry, opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki. Osoby nie
biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
8. Osoby, które chcą robić zdjęcia lub nagrywać filmy w polu gry, muszą mieć założoną maskę
paintballową i kamizelkę ostrzegawczą. Robią to na własną odpowiedzialność i w przypadku
uszkodzenia sprzętu foto/video nie będą wnosić żadnych roszczeń odszkodowawczych, przede
wszystkim wobec Użyczającego.
9. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie, osoby
fotografujące/filmujące i osoby opuszczające pole gry po wyeliminowaniu.
10. Jeśli gracz lub osoba niepełnoletnia reprezentowana przez rodzica/opiekuna, ma jakiekolwiek
przeciwwskazania zdrowotne do aktywnego wypoczynku, wysiłku fizycznego i emocjonalnego lub
uprawiania sportu, to nie powinien brać udziału w grach paintballowych. Jeśli gracz lub rodzic/opiekun
ukryje taki fakt przed Użyczającym i weźmie udział w grze, Camo paintball nie bierze
odpowiedzialności za konsekwencje takiej decyzji.
11. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby, które złamią
regulamin zostaną natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu kosztów za wypożyczony
sprzęt lub niewykorzystane kulki.
12. Właściciele i personel Camo paintball nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wypadków, uszczerbki
na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach
i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.
13. Osobom usuniętym z gry za złamanie regulaminu ze względu na jego nieznajomość nie przysługuje
zwrot jakichkolwiek kosztów tak samo jak osobom łamiącym regulamin świadomie.
14. Osoby uczestniczące w grze po jej zakończeniu są zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu.
W przypadku jego zagubienia lub zniszczenia są zobowiązane do zapłacenia kosztów zakupu takiego
samego sprzętu. Punkt ten nie dotyczy usterek związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu.
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OŚWIADCZENIE
Jako opiekun ____________________________________________________________,
(imię i nazwisko dziecka)

zwanego dalej Podopiecznym, oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem pola gry
CAMO w Przechlewie. Akceptuję wszystkie punkty Regulaminu. Zobowiązuję się do
przestrzegania i stosowania zasad Regulaminu przez mojego Podopiecznego. Jestem
świadomy(a) zagrożeń wynikających z udziału w rozgrywce paintballowej i oświadczam, że
Podopieczny bierze udział w grze na moją odpowiedzialność. Oświadczam też, że Podopieczny
nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego wypoczynku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług związanych
z uczestnictwem mojego dziecka / podopiecznego* w grach paintball’owych.
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę /y na umieszczanie zdjęć zawierających
wizerunek mojego dziecka / podopiecznego* na stronach internetowych i portalach
społecznościowych administrowanych przez Camo Paintball Przechlewo.
Jestem świadomy (a), iż składając podpis, akceptuję WSZYSTKIE punkty Regulaminu.

Imię i nazwisko opiekuna

Data

Podpis

* niepotrzebne skreślić
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Nr Dowodu Osob.

