Regulamin Pola Paintball Gliwice
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Do gry może służyć tylko sprzęt do paintballa. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest
zabronione.
Do wypożyczonego sprzętu można używać jedynie kulek zakupionych u organizatora.
Nie należy pod żadnym pozorem zdejmować maski na polu gry.
Na przedpolu należy zawsze mieć założonego Barell Baga, zatyczkę lub inne zabezpieczenie ochronne blokujące
marker przed przypadkowym wystrzałem.
Strzelanie poza wyznaczonym do tego celu obszarem skutkuje natychmiastowym usunięciem gracza bez zwrotu
poniesionych przez niego kosztów.
W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów
prawnych.
Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.
Walka wręcz, kopanie, popychanie jest zabronione.
Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: trafienia kulką, pozostawiającym ślad farby na ubraniu, butach,
masce lub markerze; własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz powiedziana nie można odwołać decyzji
sędziego lub animatora.
Gracz wyeliminowany z gry podnosi wolną rękę wyprostowaną do gry i krzyczy hasło „dostałem”, następnie kładzie
rękę na głowie. Opuszcza lufę markera ku ziemi i sprawnie, możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania
mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki. Gracz wyeliminowany przebywający na
polu gry nie może zdjąć maki.
Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające
jej pole.
Granice pola gry wyznacza sędzia.
Gracze są zobowiązaniu do wykonywania poleceń sędziego lub organizatora.
Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa
(w szczególności ochrony oczu) oraz zapoznania się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.
Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą natychmiast usuwane z pola gry, a koszty ich zabawy
nie będą im zwracane.
Na polu obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia na dachy budynków, pod budynki. Zabrania się również
wykorzystywania do zabawy jakichkolwiek innych elementów wyposażenia lub części znalezionych na polu gry,
innych niż stworzone i wyprodukowane do gry w paintball.
Osoby, które zdecydują się na ww. akty, zachowania, czyny, robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Właściciele i pracownicy pola Paintball Gliwice, członkowie ich rodzin oraz bliscy i spokrewnione z nimi osoby nie
ponoszą odpowiedzialności za wynikające z ww. czynów szkody, uszczerbki na zdrowiu, kalectwo trwałe lub śmierć.
Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na zdjęciach w galerii www.gliwicepaintball.pl
oraz dla celów marketingowych Firmy i oświadczają, że nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec firmy, jej
właścicieli, pracowników, członków rodzin, bliskich oraz osób im spokrewnionych.
Promocje, rabaty nie łączą się.
Akty wandalizmu, narażające pole na duże starty będą obciążały osobę szkodzącą.
Wszystkie osoby biorące udział w zabawie na terenie Pola Paintball Gliwice lub przebywające na ww. terenie zabawy
lub terenie wyznaczonym przez pracowników bądź właścicieli firmy dobrowolnie oświadczają, że zapoznali się
z niniejszym Regulaminem.
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