Vyhlásenie účastníka paintballovej hry (ďalej len „účastník“ alebo „hráč“)
Účastník sa zúčastňuje paintballovej hry na vlastné nebezpečenstvo. Účastník berie na
vedomie a súhlasí, že Paintball Topoľčany, so sídlom Streďanská 2731/28, Topoľčany
955 01, IČO: 48 156 248, nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré
vzniknú účastníkovi počas paintballovej hry jednaním jednotlivých účastníkov akcie.
Účastník vyhlasuje, že plne zodpovedná za škody a ujmy ním spôsobené. Účastník sa
zaväzuje správať sa ohľaduplne k ostatným účastníkom a osobám pohybujúcim sa na ploche
ihriska a ostatnej časti areálu a počínať si tak, aby nedošlo pri hre ku škode na zdraví,
majetku, prírode či životnom prostredí. Účastník potvrdzuje, že preberá v plnom rozsahu
zodpovednosť za akékoľvek škody a ujmy ním spôsobené pri vykonávaní hry alebo používaní
vybavenia na ihrisku. Účastník vyhlasuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia
k minimalizácii nebezpečenstva úrazu jeho osoby a osôb v jeho blízkosti a bude dodržiavať
bezpečnostné pravidlá a pokyny udelené mu osobami poverenými Paintball Topoľčany.
Účastník svojím podpisom na zozname účastníkov hry potvrdzuje, že bol osobou
poverenou Paintball Topoľčany zoznámený s bezpečnostnými pravidlami, povahou ihriska,
na ktorom sa realizujú paintballové hry, a to vrátane bezpečnostných, zdravotných a
akýchkoľvek iných rizík a nástrah súvisiacich s jeho využitím.

Bezpečnostné pravidlá
1. Hráč je povinný riadiť sa bezpečnostnými pravidlami organizátora !!!
2. Na ploche ihriska sa môžu zdržovať len ustrojení hráči (ochranná maska...).
3. Počas hry je prísne zakázané skladať masku z hlavy!!!
4. Ochrannú masku je povolené zložiť z hlavy až po skončení hry alebo vo vyznačenom
priestore.
5. Po zasiahnutí je hráč povinný zaistiť zbraň a čo najrýchlejšie sa presunúť do vyznačeného
priestoru mimo ihrisko.
6. Hráč má dovolené strieľať len na ihrisku počas priebehu hry, prípadne mimo hru na mieste
určenom organizátorom na testovanie značkovača.
7. Hráč nikdy nesmie mieriť na iného hráča, ktorý nie je ustrojený a nenachádza sa na ihrisku!
8. V prípade zlyhania zbrane, je hráč povinný zaistiť zbraň a presunúť sa do vyznačeného
priestoru a upozorniť na tuto skutočnosť organizátora.
9. Pri hre sa hráč presúva v stoji či prikrčený. Za prekážkami sa schováva v podrepe alebo v
stoji, je zakázané sa na ihrisku plaziť či ležať. Dochádza tak k nebezpečenstvu zranenia ale i
poškodenia zapožičanej výbavy.
10. Osoby staršie ako 15 rokov no zároveň mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť
paintballovej hry len s písomným súhlasom rodiča (zákonného zástupcu) alebo v jeho
sprievode.
11. Počas hry je povolené používať iba guličky od organizátora. Guličky nájdené na zemi je
zakázané opäť používať, môžu spôsobiť poškodenie značkovača. Ak takáto situácia nastane,
organizátor si vyhradzuje právo ukončiť účastníkovi hru. V prípade nutnosti opravy
značkovača autorizovaným servisom, účastník je povinný uhradiť náklady na jeho opravu.
12. KAŽDÝ HRÁČ SA ZÚČASTNÍ HRY NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ,
USPORIADATELIA NENESÚ NIJAKÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK UJMY NA
ZDRAVÍ, FYZICKÉHO, ČI PSYCHICKÉHO CHARAKTERU VŠETKÝCH HRÁČOV,
DIVÁKOV A OSTATNÝCH PRÍTOMNÝCH OSÔB !!!

