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1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń
pracowników pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie gry.
2. Na terenie pola odbywają się rekreacyjne gry paintballowe. Polegają one na
eliminowaniu graczy drużyny przeciwnej przy pomocy wypełnionych farbą,
żelatynowych kulek, wystrzelonych z markera zasilanego sprężonym dwutlenkiem
węgla lub powietrzem.
3. Na teren gry paintball mogą wejść gracze wraz z osobami towarzyszącymi (te
ostatnie pozostają w strefie bezpieczeństwa).
4. W grze mogą uczestniczyć:
a) osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem
potwierdzającym tożsamość,
b) osoby które ukończyły 16 lat, po okazaniu oświadczenia podpisanego przez
prawnych opiekunów wyrażających zgodę na udział w grze.
5. Teren pola jest podzielony na dwie strefy:
a) strefę bezpieczeństwa,
b) strefę gry.
6. Grę rozpoczyna i kończy sędzia za pomocą wcześniej umówionego sygnału.
7. Zabrania się zdejmowania maski w czasie gry oraz na terenie, w którym
rozgrywana jest gra. Jeśli gracz zostanie wyeliminowany lub chce zejść z pola z
innej przyczyny (np. zacięcia się markera, chce uzupełnić kulki), zobowiązany jest
unieść rękę do góry, zabezpieczyć marker i skierować lufę do ziemi. Zabroniona
jest komunikacja gracza wyeliminowanego z resztą drużyny pozostającą na polu.
8. Gracz zostaje wyeliminowany z gry, kiedy:
a) zostanie trafiony kulką pozostawiającą ślad na mundurze, masce lub markerze,
b) sam się wycofa.
9. Nie wolno strzelać „na slepo”, do osób postronnych oraz do zwierząt. Należy unikać
strzelania do innych graczy z odległości mniejszej niż 5 metrów.
10. Zabrania się kierowania ognia poza teren rozgrywki (strzelanie w powietrze, ponad
siatkę ochronną).
11. Uczestnik gry wypożyczając sprzęt, zobowiązany jest zwrócić go w stanie nie
pogorszonym. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikające z niewłaściwego
użytkowania, nie przestrzegania Regulaminu lub nie stosowania się do zaleceń
obsługi, odpowiedzialność pieniężną ponosi wypożyczający.
12. Zabronione jest samodzielne regulowanie markera. W razie uszkodzenia sprzętu z
winy gracza zostaje on obciążony karą pieniężną.
13. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.

14. Palenie jest zabronione na całym terenie gry.
15. Osoby nie stosujące się do Regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia
własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola bez możliwości zwrotu
kosztów poniesionych na kulki.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego gracza z pola bez
podania przyczyny.
17. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
osobom przebywającym na terenie pola paintballowego oraz w jego sąsiedztwie.
18. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball w
której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek
nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
19. Uczestnik gry potwierdza znajomość powyższych przepisów oraz zobowiązuje się
ich przestrzegać, potwierdza je własnoręcznym podpisem na „Oświadczeniu
uczestnika rozgrywek”.

