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Firma Kameleon Paintball (dalej Organizator) organizuje rozgrywki sportowo-rekreacyjne. Polegają one na
eliminowaniu graczy z drużyny przeciwnej, poprzez pozostawienie widocznego śladu farby z rozbitej kulki,
wystrzelonej z markera zasilanego sprężonym powietrzem na mundurze, masce, bądź markerze osoby trafionej.
W grze mogą brać udział osoby:
a. pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia;
b. poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych (według załączonego
oświadczenia);
Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Osoba trafiona, opuszcza pole gry do specjalnie wyznaczonej strefy, z lufą markera opuszczoną w kierunku
ziemi, z maską na twarzy, oraz podniesioną wolną ręką ku górze.
Gracz zostaje wyeliminowany z gry poprzez:
a. trafienie przez innego gracza kulką z farbą i zostawienie na ubraniu, masce, markerze, osoby trafionej
widocznego śladu farby.
b. własną deklarację uczestnika o wyłączeniu z gry (przerwa w grze), która raz podjęta nie może być
cofnięta aż do kolejnego wejścia wszystkich graczy na miejsce rozgrywki na kolejną rundę.
c. brak amunicji, lub skończenie się gazu również eliminuje zawodnika jako „zabitego” chyba, że cała
grupa graczy ustali inaczej przed rozgrywką.
Zabrania się bezwzględnie ściągnięcia maski z twarzy na polu gry. Osoba nie stosująca się do tego zakazu
zostanie usunięta z pola bez możliwości kontynuowania gry i bez zwrotu kosztu kulek ani kosztu wynajęcia
sprzętu gdyż takie zachowanie może trwale prowadzić do kalectwa takiej osoby.
Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze lub oddawania strzałów w strefie
bezpiecznej jest zabronione.
Karabinki w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.
Do dyspozycji uczestników gry zostaje oddany sprzęt sprawny i zdolny do użycia. Za zwrócony sprzęt przez
gracza który jest w stanie wskazującym na zniszczenie lub uszkodzenie, poprzez niewłaściwe użytkowanie,
bądź nie stosowanie się do zasad określonych podczas przeszkolenia przed grą oraz zasad zawartych
w regulaminie odpowiada finansowo użytkownik danego sprzętu.
Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu
osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów.
Gracz korzystający z własnego sprzętu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z powodu
nie sprawności, awarii, czy złego stanu technicznego swojego sprzętu względem pozostałych uczestników danej
rozgrywki oraz wobec Organizatora.
Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami w kontekście agresji wobec
innych zawodników.
Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry.
Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też
niewiadomego pochodzenia.
Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie.
Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.
W przypadku stwierdzenia nie sprawności sprzętu, wyczerpania gazu, wystrzelania całej amunicji lub też
innych nie przewidzianych okoliczności zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej
miejsca.
Prowadzący ma decydujące słowo we wszystkich kwestiach dotyczących, zasad gry, bezpieczeństwa,
użytkowania sprzętu przez graczy, oraz zasad korzystania z pola gry.
Za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu poniesione podczas gry firma ani osoba prowadząca nie odpowiada,
jednak jest zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy i wezwania odpowiednich służb, gdy zaistnieje taka
potrzeba.
Zagubienie zatyczki lufy markera tzw. barrel baga podlega opłacie w wysokości 15 zł.
Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz
zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu w sposób właściwy.
Jestem świadomy/a, że gra w paintball może spowodować u mnie siniaki, otarcia i stłuczenia. Akceptuję
regulamin i postanawiam się do niego stosować.
Wejście na pole gry w celu wzięcia udziału w rozgrywce jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
do których taki gracz będzie się stosował i je wypełniał dla bezpieczeństwa swojego i innych osób biorących
udział w spotkaniu a także dla satysfakcji ze świadczonych usług przez Organizatora.

Kameleon Paintball • www.kameleonpaintball.pl • tel. 536 196 676 • STRZEL SOBIE IMPREZĘ

Oświadczenie ws. niepełnoletniego uczestnika rozgrywek Kameleon Paintball

1.

Firma Kameleon Paintball (dalej Organizator) oświadcza, że uczestnik rozgrywek paintball otrzymuje sprzęt
sprawny, wolny od wad i spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
2. W razie konieczności Organizator zobowiązuje się udzielić pierwszej pomocy uczestnikom rozgrywki.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne powstałe w wyniku niestosowania się do
zaleceń regulaminu, wskazówek obsługi lub/i niewłaściwego użytkowania sprzętu lub zdjęcia przez zawodnika
maski na polu bitwy. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu powstałe
w wyniku gry w paintball, uderzenia kulką paintball, które to są standardowym ryzykiem i elementem gry
w paintball, oraz złamania i urazy wynikłe z powodu przewrócenia się gracza lub uderzenia o elementy
wyposażenia poligonu oraz następstw z tym związanych.
4. Oświadczam, iż jest mi znany i zrozumiały regulamin rozgrywek paintballowych oraz treść oświadczenia
uczestnika rozgrywek, nie zgłaszam w tej materii żadnych zastrzeżeń w pełni je akceptuję i wobec powyższego
zezwalam mojemu dziecku/wychowankowi na udział w rozgrywkach paintballowych.
5. Przyjmuję za wiążące zasady użytkowania sprzętu paintballowego i zasady bezpieczeństwa podczas rozgrywki,
które zostaną wyjaśnione przed rozgrywką oraz które są zamieszczone w regulaminie
6. Jako rodzic/opiekun prawny biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez moje
dziecko/wychowanka w wyniku niewłaściwego użytkowania markera paintball i niestosowania się do zasad
gry.
7. Moje dziecko/wychowanek, jako uczestnik rozgrywek paintball, będzie niezwłocznie informował organizatora
o niepożądanym działaniu sprzętu powstałego w trakcie rozgrywki.
8. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów uszkodzenia sprzętu powstałego z winy mojego dziecka/wychowanka.
9. Jestem świadom, iż składając podpis akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu i niniejszego
oświadczenia.
10. Podpisane oświadczenie jest warunkiem uczestnictwa w rozgrywce jednej osoby niepełnoletniej.
11. Niniejsze pozwolenie wystawia się jako pozwolenie jednorazowe.
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