
Umowa Wynajmu & Udzielenie Świadomej Zgody 

Paintball jest to sport dla osób lubiacych wysilek fizylzny. 

Kary za naruszenie przepisów bezpieczeństwa są proste. 

Zostaniesz wykluczony/-a z gry lubtez z obiektu bez zwrotu pieniędzy. 

1 Staraj się wysłuchać i zapamiętać udzielonego instruktażu bezpieczeństwa. 

2 Zawsze przestrzegaj instrukcji dowodzącego i stosuj się do jego decyzji. 

3 Nigdy nie strzelaj niczym innym, niż dostępne naboje. 

4 Zawsze noś gogle przebywając poza strefą bezpieczeństwa. POD ŻADNYM POZOREM NIE 

WOLNO ZDEJMOWAĆ GOGLI NA POLU GRY ANI NA STRZELNICY. 

5 Zabrania się wszelkiego kontaktu fizycznego. 

6 NIE strzelaj z broni w nikogo, kto nie uczestniczy w grze. 

7 NIE pij alkoholu na terenie rozgrywki.  

8 NIE pal tytoniu poza strefą bezpieczeństwa. 

9 NIE strzelaj z broni po opuszczeniu pola gry. 

10 NIE opuszczaj pola gry w trakcie rozgrywki. Trzymaj się w obrębie wydzielonych granic. 

11 NIE celuj umyślnie w głowę ani w twarz. 

12 Zabrania się wnosić noże bądź wszelkiego rodzaju broń na teren obiektu. 

13 Nie wolno stosować materiałów pirotechnicznych, poza udostępnionymi przez ‘Combat Zone’. 

14 Prosimy nie zakłócać spokoju okolicznych mieszkańców. 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, GDYŻ JEST TO DOKUMENT 

URZĘDOWY. 

Pan/Pani…………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………… 

Kod Pocztowy…………………………Nr Telefonu 

(domowy)…………………………………………………….…….. 

(komórkowy)…………………………………Data Urodzenia…………………………………. 

Ja, niżej podpisany/-a, mam świadomość, iż zgadzam się na uczestnictwo w grze wyłącznie na własne ryzyko i 

przyjmuję do wiadomości, że wiąże się to z pewnymi zagrożeniami, jak powalone drzewa, królicze nory i inne 

naturalne zagrożenia, oraz że wystrzelone naboje mogą uszkodzić i okaleczyć skórę. 

Potwierdzam, iż uznaję siebie za osobę sprawną fizycznie i zdolną do udziału w grze oraz mam świadomość, że 

gra może wymagać sporego wysiłku. Przez cały czas będę przestrzegać Zasad Bezpieczeństwa wymienionych 

powyżej oraz wszelkich innych instrukcji czy też dodatkowych zasad określonych przez personel. 

Zgadzam się zwrócić wszelkie wynajęte mi wyposażenie wraz z końcem imprezy. Wszelkie uszkodzone bądź 

utracone wyposażenie może wymagać poniesienia opłat. 

Potwierdzam, iż mam powyżej 11 lat oraz, że przeczytałem/-am i w pełni rozumiem zasady tego dokumentu. 

Podpis…………………………………………………. Data……………………………………….  

 

Podpis Rodzica/ Opiekuna (Dla graczy poniżej lat 16).................................................................................. 

  

NUMER GRACZA (nie wypełniać. Tylko dla personelu) 

(POLISH) 


