První strana/list souhlasu ke hře pro osoby mladší 18. let
Paintball City Holešov, Airsoft City Holešov

Souhlas ke hře pro osoby mladší 18. let
Jelikož se Váš syn/dcera chce zúčastnit hry se vzduchovými zbraněmi, oslovujeme Vás tímto,
abyste nám udělil souhlas se zapojením Vašeho syna/dcery do této hry, jelikož ještě nemá 18 let.
Při samotné hře je na hřišti instruktorský dozor, který dozoruje na bezpečnost ne hřišti. Pokud
by Váš syn/dcera závažně porušili pravidla hry a tím ohrozil své zdraví nebo zdraví jiných bude až do
konce hry vyloučen z hřiště.
Dále souhlasím s publikací fotografií a videozáznamu z akce na internetových stránkách
www.paintball-city.cz, www.airsoft-city.cz popřípadě na našich sociálních profilových stránkách.

Prohlašuji, že tento souhlas podepisuji za plného vědomí a bez jakéhokoliv fyzického či
psychického nátlaku zcela dobrovolně.

Já níže podepsaný
Syn/dcera

Zákonný zástupce

Jméno: _________________________________ Jméno: _________________________________
Datum narození: _________________________

Datum narození: _________________________

Tel: ____________________________________ Tel: ____________________________________
V _____________________________________

V _____________________________________

Podpis: _________________________________ Podpis: ________________________________

souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera zúčastnili hry se vzduchovými zbraněmi
(airsoft, paintball) pořádanými firmou Inženýrská Investiční s.r.o., ič: 277 01 573
Uděluji souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb.:
Svůj souhlas uděluji ode dne: ....,....,....... do dne: ....,....,.......

Dne: …………...........………..………….

V: …………………………….....................……………..………

Podpis: ……………………...............................................................................................………........……
*Pro úplný a platný souhlas je nutno vyplnit i druhou stranu
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Druhá strana/list souhlasu ke hře pro osoby mladší 18. let
Paintball City Holešov, Airsoft City Holešov

Osvobození od zodpovědnosti
Můj podpis/iniciály (zákonného zástupce) na tomto formuláři znamenají, že se budu řídit pravidly
provozovatele Paintball City Holešov a Airsoft City Holešov firmou Inženýrská Investiční s.r.o. a jejími
zástupci (instruktory).
Prohlašuji tímto, že nemám tělesná ani jiná mentální poškození a problémy, které by mohli způsobit
nebo mít za následek okolnosti, které by vedly k tomu, že bych přivodil jakoukoli škodu sobě nebo
druhým a jsem si plně vědom, že hra, se vzduchovou zbraní vystavuje účastníky intenzivní tělesné a
mentální námaze spojenou s funkčním selháním výzbroje, výstroje, ochranných pomůcek a se
zanedbáním pravidel, postupů a příkazů zodpovědných osob mnou, či jinými účastníky z jakýchkoli
příčin.
Tímto zbavuji zodpovědnosti všechny instituce a osoby přímo či nepřímo spojené s činností
Inženýrská Investiční s.r.o., včetně dalších stran obsluhy, vlastníků, zaměstnanců, dodavatelů,
pronajímatelů. Jsem si plně vědom, že na sportovní akce nastupuji pouze z vlastního rozhodnutí a
jsem si vědom přiměřeného rizika, které může sportovní akce přinést. Jsem si plně vědom, že účast
na hře je potencionálně nebezpečnou činností. Jsem si vědom, že hra zahrnuje možnosti tělesného
poranění zahrnující i úrazy. Přestože jsou účastníci chránění výstrojí a maskou či brýlemi, může dojít k
poranění očí, uší, obličeje, hlavy a jiných částí těla. Četl jsem tento dokument a jsem si plně vědom,
že představuje právně závaznou smlouvu.
Dále souhlasím, že budu ve hře zachovávat pravidla fair-play, úřední rozhodnutí a požadavky
organizátorů při hře.
Pokud vznikne změna v mém prohlášení nenastoupím do hry.

Já níže podepsaný
Hráč

Zákonný zástupce

Jméno: _________________________________ Jméno: _________________________________
Datum narození: _________________________

Datum narození: _________________________

Tel: ____________________________________ Tel: ____________________________________
V _____________________________________

V _____________________________________

Podpis: _________________________________ Podpis: ________________________________

svým podpisem stvrzuji, že jsem si řádně přečetl a pochopil všechny body
osvobození od zodpovědnosti a závazná bezpečnostní pravidla hry a budu se
jimi řídit.
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Třetí strana/list souhlasu ke hře pro osoby mladší 18. let
Paintball City Holešov, Airsoft City Holešov

Poučení hráče o závazných bezpečnostních pravidlech při hře
1. Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinny se řídit pokyny rozhodčích a organizátorů.
2. Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah kuličkou, musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu
nosit na obličeji ochrannou masku. Potřebuje-li hráč sundat masku k odstranění silného zamlžení či
jiného znečištění, je povinen upozornit na to rozhodčího, a teprve za jeho asistence si může masku
sundat a vyčistit – a to pouze v bezpečné zóně bezpečnostního zázemí.
3. Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry nebo na místech určených k testování, nebo
vybíjení zbraní. Mimo hrací zónu a čas se nosí zbraně vždy zajištěné a hlavně všech zbraní musí
směřovat k zemi.
4. Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakýmikoli předměty, nosit sebou
nože a jiné zbraně.
5. Je zakázáno střílet i mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazené ochranné masky.
Na rozhodčí a ostatní nehrající se nesmí střílet, ani když mají nasazenou ochrannou masku.
Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby
nemající nasazenou ochrannou masku, je povinen ihned zastavit střelbu a upozornit na tuto
skutečnosti rozhodčí nebo organizátora.
6. Je zakázáno lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata.
7. Používat ke hře se smějí pouze zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smějí nabíjet
pouze originálními kuličkami. To znamená, že není dovoleno sbírat kuličky ze země a vracet je zpět do
zásobníků ani pokud by se vám vysypali. Všechno střelivo musí být řádně atestováno a organizátor si
vyhrazuje právo na kontrolu atestu ke střelivu hráčů, kteří používají vlastní střelivo. Na všech hřištích
provozovaných společností Inženýrská Investiční s.r.o. jsou všichni hráči povinny a to bez vy jímky,
používat pouze ekologicky odbouratelné střelivo.
8. Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem jakýkoliv omamných látek i alkoholu .
9. Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Za
porušení těchto pravidel je rozhodčí oprávněn hráče diskvalifikovat ze hry na celou dobu turnaje či
akce.
10. Každý účastník i diváci a rozhodčí se účastní hry na vlastní nebezpečí a z vlastní vůle.
11. Každý účastník se zavazuje bezpodmínečně dodržovat výše uvedené bezpečnostní podmínky.
12. Každý hráč odpovídá za škody způsobené jeho zaviněním na věcech mu zapůjčených.
Prohlášení o odpovědnosti:
Jsem si plně vědom, že minimální věková hranice je 18 let a vstup i pohyb na toto hřiště je na vlastní
nebezpečí. Jsem si vědom toho, že pořadatel neručí za zranění a škody které si přivodím, nebo která
mi budou způsobena.
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