
Informēta piekrišana un nomas līgums 

Peintbols ir sporta veids sportiski domājošiem cilvēkiem. 

Sods par drošības noteikumu pārkāpšanu ir vienkāršs. 

Jūs tiksiet diskvalificēts(-a) no spēles un, iespējams, arī no objekta – bez kompensācijas. 

1. Vienmēr uzklausiet un ņemiet vērā sniegto drošības informāciju 

2. Vienmēr sekojiet maršalu norādījumiem un ievērojiet viņu lēmumus 

3. Nekad nešaujiet neko citu kā tikai jums nodrošinātās krāsas lodītes 

4. Aizsargbrilles ir jālieto visu laiku no brīža, kad izejat no drošības zonas. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST 

NOŅEMT AIZSARGBRILLES, ATRODOTIES SPĒLES LAUKUMĀ VAI ŠAUTUVĒ 

5. Fizisks kontakts nav atļauts 

6. NEATKLĀJIET UGUNI ar savu ieroci uz personām, kas spēlē nav iesaistītas 

7. NELIETOJIET alkoholiskos dzērienus, kamēr atrodaties spēles laukumā 

8. NESMĒĶĒJIET ārpus drošības zonas 

9. NEATKLĀJIET UGUNI, atrodoties ārpus spēles laukuma 

10. NEIZEJIET no spēles laukuma spēles laikā. Palieciet noteiktajās robežās 

11. NEMĒRĶĒJIET tīši galvā vai sejā 

12. Objektā nav atļauts ienest ne nažus, ne kāda cita veida ieročus 

13. Nav atļauts izmantot pirotehniskas ierīces, izņemot “Combat Zone” nodrošinātās 

14. Lūdzu, izturieties saudzīgi pret dabu 

 

LŪDZU, AIZPILDIET SKAIDRI UN DRUKĀTIEM BURTIEM, JO ŠIS IR OFICIĀLS DOKUMENTS! 

Vārds, uzvārds………………………………………………………………………………………………………… 

Adrese………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pasta indekss…………………………Tel. Nr. (mājās)…………………………… ………………………….…….. 

(mobilais)………………………………………………Dzimšanas datums…………………………………………. 

Es, apakšā parakstījies(-usies), piekrītu piedalīties spēlē tikai un vienīgi uz savu risku, un apzinos, ka tajā pastāv 

dažādi apdraudējumi, piemēram, krituši koki, trušu alas un citi dabiski apdraudējumi, un ka izšautās krāsas lodītes 

var izraisīt zilumus un traumēt ādu. 

Es piekrītu, ka uzskatu, ka esmu labā fiziskā formā un spējīgs(-a) piedalīties spēlē, un apzinos, ka spēle var prasīt 

lielu fizisko piepūli. Es apņemos vienmēr ievērot iepriekš izklāstītos Drošības noteikumus un visus turpmākos 

norādījumus vai papildnoteikumus, ko personāls man darīs zināmus. 

Es piekrītu, ka viss man iznomātais ekipējums pasākuma beigās ir jānodod atpakaļ. Par jebkuru bojātu vai 

trūkstošu ekipējuma sastāvdaļu var tikt pieprasīta samaksa.  

Es apstiprinu, ka esmu vismaz 11 gadu vecs(-a), esmu izlasījis(-usi) un pilnībā saprotu šī dokumenta noteikumus. 

Paraksts…………………………………………………. Datums……………………………………….  

 

Vecāka/aizbildņa paraksts (personām, kas jaunākas par 16 gadiem)........................................................................... 

  

SPĒLĒTĀJA NUMURS (atstāt neaizpildītu – paredzēts tikai darbiniekiem) 

 

(Latvian) 


