……………………………………..………………….
(miejscowość i data)

Wyrażamy zgodę na udział naszego syna/córki w zabawie „Arrow Tag” na poligonie
RG Paintball w Rzepniku w dniu ……………………………………...
Zdajemy sobie sprawę, że zabawa „Arrow Tag” może nieść za sobą czasowe zmiany na ciele
w postaci siniaków, otarć itp.
W razie wystąpienia jakichkolwiek urazów spowodowanych zabawą w „Arrow Tag” nie
będziemy rościć odszkodowania od organizatora imprezy.
Oświadczamy, że stan zdrowia syna/córki umożliwia uczestnictwo w w/w imprezie
będącej przedmiotem umowy.

………………………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

………………………………………………………
(telefon kontaktowy)

………………………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

………………………………………………………
(telefon kontaktowy)

* „Arrow Tag” przy zachowaniu zdrowego rozsądku oraz przestrzeganiu przepisów BHP dotyczących zabaw „Arrow Tag” jest
zabawą bezpieczną. Przed rozpoczęciem zabawy prowadzimy szkolenie dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania sprzętu oraz
zachowania się w terenie podczas zabaw „Arrow Tag”. Podczas zabawy nad grupą czuwa organizator imprezy.
*Kilka głównych zasad BHP:
1. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.
2. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza
polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
3. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 2 metry.
4. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami
5. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem , ponad siatkę oraz w sędziego.
6. Zabronione jest deptanie po strzałach oraz łamanie ich, w przypadku stwierdzenia zniszczenia sprzętu (łuk, strzała, maska) osoba ta
ponosi opłatę za jego uszkodzenie.
7. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski ochraniającej oczy, podnosi wolną rękę wyprostowana i udaję się do swojego
STARTU. Po zejściu z pola gry łuk, strzały oraz maskę odkładamy na stół.
8. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapozna się z
funkcjonowaniem sprzętu.
9. Złamanie, któregokolwiek z punktów regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym wyrzuceniem takiego uczestnika z pola gry,
bez możliwości powrotu.

