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Załącznik nr 1 

 

 

REGULAMIN  

PAINTBALL SLUPSK 

 
§ 1 

 

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczącą imprez organizowanych przez firmę „AGA 

usługi sprzątające”. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 2 

 

1. W imprezie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych.  

2. Uczestnictwo osób niepełnoletnich może nastąpić jedynie pod warunkiem 

przedstawienia pisemnej zgody przez pełnoprawnego, pełnoletniego opiekuna                     

z uwzględnieniem treści § 1 pkt 1 oraz § 3 pkt 1 Regulaminu. 

3. Osoby w stosunku, do których Organizator poweźmie wątpliwość co do ich wieku 

obowiązane są niezwłocznie, na wezwanie Organizatora, przedstawić dokument 

tożsamości ze zdjęciem, na podstawie którego można ustalić wiek. 

 

§ 3 

 

1. Uczestnik imprezy nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków 

tudzież innych substancji ograniczających percepcję lub inne procesy 

psychomotoryczne. 

2. W przypadku podjęcia wątpliwości co do zachowania lub stanu świadomości  

Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia lub odwołania zgody 

do dalszego uczestnictwa. 

 

§ 4 

 

1. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o wszelkich okolicznościach 

mogących powodować jego niedyspozycję w trakcie trwania imprezy. 

2. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o wszelkich zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa osób przebywających na polu lub o innych nieprawidłowościach, np. 

zwierzętach, osobach postronnych. 

 

§ 5 

 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich poleceń i wytycznych Organizatora, 

wydanych ustnie, w formie pisemnej lub w inny ustalony sposób, pod rygorem przerwania 

dalszego udziału w imprezie. 

 

§ 6 

 

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku za pomocą sprzętu audiowizualnego, 

w trakcie trwania imprezy oraz na dalsze używanie zapisu w celach reklamowych przez 

Organizatora. 
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§ 7 

 

Uczestnik oświadcza, iż nie posiada jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych, broni palnej 

oraz broni białej lub innych przedmiotów niedozwolonych lub niebezpiecznych, które 

mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie imprezy. 

 

§ 8 

 

Uczestnik zobowiązuje się wziąć udział w szkoleniu dotyczącym zasad bezpiecznego 

zachowania i używania sprzętu, organizowanym przez obsługę imprezy. 

 

§ 9 

 

Uchybienia jakiemukolwiek z zapisów niniejszego regulaminu spowoduje wykluczenie 

Uczestnika z dalszego udziału w imprezie bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych 

kosztów. 

 

§ 10 

 

W przypadku uszkodzenia sprzętu będącego własnością Organizatora Uczestnik zobowiązuje 

się do pokrycia kosztów związanych z zakupem lub naprawą sprzętu .   

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

§ 11 

 

1. Każdy sprzęt będący własnością Uczestnika, przed dopuszczeniem do gry, musi być 

okazany i zaakceptowany przez Organizatora. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na ingerencję w ustawienia sprzętu będącego jego 

własnością, przez Organizatora, celem wprowadzenia ustawień umożliwiających 

bezpieczną grę i zobowiązuje się do nie zmieniania ich do końca trwania imprezy. 

3. Uczestnik używający sprzętu Organizatora zobowiązuje się do nie ingerowania                  

w jakiekolwiek ustawienia udostępnionego sprzętu.   

 

§ 12 

 

Pole imprezy podzielone jest na 3 (trzy) części: część „A”, „B” oraz „C”: 

1. Część „A” dostępna jest dla wszystkich graczy oraz osób towarzyszących. 

2. Części „B” oraz „C” dostępne są jedynie dla graczy oraz obsługi wyznaczonej przez 

Organizatora. 

 

§ 13 

 

W części ”A” zabrania się w szczególności: 

1. przenoszenia oraz składowania markerów będących własnością gracza, z dołączoną 

butlą i loaderem oraz bez zabezpieczenia lufy; 

2. składania oraz serwisowania sprzętu będącego własnością gracza; 

3. ładowania kulek do loaderów; 

4. wnoszenia sprzętu będącego własnością Organizatora. 
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§ 14 

 

W części „B” zabrania się w szczególności: 

1. zdejmowania zabezpieczenia lufy; 

2. celowania w innych Uczestników imprezy lub osoby towarzyszące; 

3. odbezpieczenia oraz strzelania z markerów bez zgody Organizatora; 

4. używania wyrobów tytoniowych; 

5. wynoszenia sprzętu będącego własnością Organizatora, bez jego wyraźnego polecenia 

lub zgody. 

 

§ 15 

 

W części „C” zabrania się w szczególności: 

1. zdejmowania maski ochronnej; 

2. celowania oraz strzelania do ludzi, zwierząt lub przedmiotów, które nie biorą udziału 

w imprezie; 

3. niszczenia sprzętu będącego własnością Organizatora; 

4. niszczenia elementów pola gry; 

5. używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem; 

6. rzucania czymkolwiek w inne osoby obecne na polu; 

7. strzelania do osób obsługujących imprezę; 

8. strzelania do innych Uczestników imprezy z odległości mniejszej niż 5 metrów.  


