
Informuoto sutikimo ir nuomos sutartis 

Dažasvydis yra sportas sportuojantiems žmonėms. 

Baudos už saugos taisyklių pažeidimą yra paprastos. 

Jūs būsite diskvalifikuoti iš žaidimų ir tikriausiai teritorijos be pinigų grąžinimo. 

1 Užtikrinkite, kad klausotės ir atkreipiate dėmesį į pateiktas saugumo instrukcijas 

2 Visada sekite maršalų nurodymus ir laikykitės jų sprendimo 

3 Niekada nešaudykite nieko daugiau apart pateiktas dažasvydžio kulkas 

4 Išėję iš saugios zonos, visada turite dėvėti apsauginius akinius. APSAUGINIAI AKINIAI NIEKADA 

NEGALI BŪTI NUIMTI ŽAIDIMO LAUKE AR ŠAUDYMO ZONOJE DĖL JOKIOS PRIEŽASTIES 

5 Fizinis kontaktas neleidžiamas 

6 NEGALIMA šaudyti savo ginklu į kitus, kurie nedalyvauja žaidime. 

7 NEGALIMA gerti alkoholio žaidimo lauke. 

8 NEGALIMA rūkyti išėjus iš saugios zonos 

9 NEGALIMA šaudyti savo ginklu, kai paliksite žaidimo lauką 

10 NEGALIMA išeiti iš žaidimo laukų žaidimo metu. Būkite ribose. 

11 NEGALIMA specialiai taikytis į galvą ar veidą 

12 Žaidimo lauke neleidžiama naudoti jokių peilių ar ginklų 

13 Neleidžiama naudoti jokių pirotechnikos prietaisų, išskyrus tuos, kuriuos tiekia Combat Zone 

14 Prašome gerbti savo aplinką. 

 

PRAŠOME RAŠYTI AIŠKIAI IR DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, NES TAI YRA OFICIALUS DOKUMENTAS. 

Vardas ir pavardė…………………………………………………………………………………… 

Adresas……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………… 

Pašto kodas…………………………Telefono numeris(namų)…………………………………………………….… 

(Mobiliojo numeris)…………………………………Gimimo data…………………………………. 

Aš, žemiau pasirašęs, suprantu, jog sutinku žaisti žaidimą savo rizika ir suprantu, jog žaidimo aplinkoje yra 

pavojų, tokių kaip nuvirtę medžiai, triušių landų bei kitų natūralių pavojų ir kad iššautos dažasvydžio kulkos gali 

nubrozdinti ir pažeisti odą. 

Aš patvirtinu, jog aš laikau save tinkamai fiziškai pasiruošusiu ir galiu dalyvauti žaidime bei atpažįstu, jog 

žaidžiant gali reikėti patirti didelį fizinį krūvį. Aš visa laiką laikysiuosi saugumo taisyklių, aprašytų viršuje ir bet 

kokių kitų papildomų instrukcijų arba taisyklių, man išdėstytų darbuotojų. 

Aš sutinku, jog visa man paskolinta įranga bus grąžinta žaidimo gale. Bet kokia pažeista arba dingusi įranga gali 

kainuoti. 

Aš sutinku, jog man yra virš 11 metų ir aš perskaičiau bei pilnai suprantu šio dokumento išdėstytas sąlygas. 

Parašas…………………………………………………. Data……………………………………….  

 

Tėvo/globėjo parašas (jei mažiau nei 16 metų amžiaus).................................................................................. 

  

ŽAIDĖJO NUMERIS (prašome neužpildyti. Šį langelį užpildys darbuotojas) 

 

 

(lithuanian) 



 


