REGULAMIN GRY PAINTBALLOWEJ
1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w rozgrywce nie mogą być pod wpływem
alkoholu ani środków odurzających.
2. Uczestnicy gry muszą podporządkować się sędziemu prowadzącemu grę. Sędzia ma prawo
wyeliminować gracza stwarzającego zagrożenie dla siebie i innych oraz nieprzestrzegającego zasad
bezpieczeństwa.
3. Zawodnicy biorący udział w grze muszą odbyć szkolenie związane z zasadami bezpiecznej gry
i obsługą markerów paintballowych.
4. Każdy uczestnik odpowiada za swoje zachowanie na polu i bierze pełną odpowiedzialność za
powstałe szkody będące skutkiem brawury lub używania sprzętu w nieodpowiedni sposób.
5. W strefie gry należy mieć zawsze założoną maskę ochronną. Wolno ją zdjąć dopiero po
opuszczeniu pola gry i znalezieniu się w tzw. strefie bezpiecznej.
6. Nieprzestrzeganie
słuchu /lub wzroku.
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7. Nie wolno strzelać do współuczestników gry z odległości mniejszej niż 5 metrów.
8. W razie spostrzeżenia osoby nieposiadającej maski ochronnej w polu gry należy natychmiast
przerwać rozgrywkę i poinformować o tym innych uczestników, w szczególności kapitana drużyny.
9. Strzelanie do zwierząt oraz osób, które nie biorą udziału w grze jest surowo zabronione.
10. Gracz wyeliminowany z gry bądź opuszczający pole z jakiegokolwiek innego powodu
zobowiązany jest zabezpieczyć i trzymać marker lufą do ziemi. Opuszcza pole gry w taki sposób
aby nie utrudniać rozgrywki innym grającym.
11. Zabrania się zbierania wysypanych - leżących kulek z ziemi i ponownego wsypywania ich do
magazynka. Zabrudzenia pochodzące z kulek (ziemia, piasek) mogą spowodować uszkodzenia
sprzętu. Pełną odpowiedzialność za uszkodzenia ponosi gracz.
12. Jakiekolwiek rzucanie, uderzanie markerem o ziemię jest zabronione. Koszty naprawy
uszkodzonego sprzętu bądź zakup nowego ponosi gracz.
13. Strzelanie może odbywać się jedynie w miejscu do tego przeznaczonym (zabezpieczonym).
14. Uczestnik zezwala na umieszczanie zdjęć z rozgrywki w celach marketingowych firmy.
15. Osoby biorące udział w grze muszą zapoznać się z regulaminem, zasadami bezpieczeństwa i
podpisać stosowne oświadczenie o ich znajomości.

