
Słupsk ………………………… 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka udziału w grze paintball, uczestniczę w niej wyłącznie  
na własną odpowiedzialność, posiadam ubezpieczenie (NNW lub OC) lub dobrowolnie z niego 
rezygnuję i nie będę wnosił jakichkolwiek roszczeń do organizatorów. Oświadczam także,  
że zapoznałem się z regulaminem pola painballowego (załącznik nr 1) i zobowiązuję się go przestrzegać, 
co poświadczam własnoręcznym podpisem. Firma „AGA usługi sprzątające” zachowuje prawo do 
bezpłatnego prezentowania wykonanych zdjęć na stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych. Wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na powyższych polach 
eksploatacji i w przyszłości nie będę przedstawiał żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu. 
Administratorem danych osobowych przekazanych przez osobę uczestniczącą w imprezie jest firma 
„AGA usługi sprzątające”.  
(w przypadku osób niepełnoletnich podpis składa opiekun) 
 
 

         ……………………………………………………… 
                    popis (czytelnie) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 
(proszę wypełniać czytelnie) 

 

 My, niżej podpisani rodzice/opiekunowie.................................................................................... (imię  
i nazwisko dziecka) urodzonego/urodzonej w dniu ........................................., wyrażamy niniejszym 
zgodę, by nasz syn/córka brał/a udział w grach paintballowych. Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam 
wiadomym, że gry paintballowe polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie 
(symulacja walki) z markerów o napędzie pneumatycznym, kulkami z żelatynową farbą. Jest nam 
również wiadomym, że używane przez uczestników markery są napędzane sprężonym powietrzem  
i wyrzucają żelatynową kulkę z prędkością początkową do 90 m/sekundę, na odległość do 100 m, także 
seriami. Jest nam także wiadomym, że w grach paintballowych udział biorą osoby pełnoletnie  
w różnym wieku. Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w grach 
paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, takich jak potłuczenia, 
otarcia, zwichnięcia, złamania, a w skrajnych przypadkach kontuzji w wyniku których dojść może do 
poważnego uszkodzenia ciała. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez 
naszego syna/córkę i oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasz syn/córka, 
nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek 
konsekwencji prawnych i finansowych wobec organizatora gry, sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek 
innego uczestnika gry paintballowej. 
 

         ……………………………………………………… 
                    popis (czytelnie) 


