
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 

 Zapoznałem się z regulaminem pola gry SCORPION PAINTBALL KROTOSZYN i zasadami 

bezpiecznego użytkowania sprzętu paintball’owego i zobowiązuję się do ich przestrzegania; 

 Paintball pozostaje sportem niebezpiecznym nawet wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie 

zasady bezpieczeństwa. Z własnej woli akceptuje ryzyko w czasie uczestnictwa w grze 

paintball lub podczas jej obserwacji; 

 Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku   

   użytkowania markera paintball’owego; 

 Jestem świadomy faktu, iż organizator imprezy, zwany dalej Użyczającym, jest 

jedynie użyczającym sprzęt paintball’owy (marker paintball’owy, maska, butla na powietrze, 

mundur), zwany dalej zestawem; 

 Na Użyczającym nie ciążą żadne zobowiązania ani nie może być pociągnięty 

do odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby użytkujące  

użyczony przez niego zestaw, od momentu użyczenia, do momentu oddania  

zestawu do gry w paintball; 

 Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintball’owego; 

 Otrzymałem zestaw sprawny, wolny od wad, spełniający WSZYSTKIE wymogi 

bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń; 

 Będę natychmiast informował Użyczającego o jakimkolwiek niepożądanym  

działaniu zestawu do gry w paintball; 

 Zobowiązuję się do zwrócenia zestawu do gry w paintball w stanie nienaruszonym; 

 Od momentu użyczenia, do momentu oddania zestawu do gry w paintball, jestem 

za niego, oraz za wszelkie szkody wyrządzone w wyniku jego użytkowania, w pełni 

odpowiedzialny; 

 Zostałem powiadomiony o konieczności prawidłowego używania maski paintball’owej 

podczas gry i po grze, oraz o fakcie, iż niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa może 

spowodować utratę zdrowia mojego i innych uczestników, a także osób postronnych; 

 Nie będę używał zestawu paintball’owego będąc pod wpływem alkoholu, leków i innych 

substancji, mogących negatywnie wpływać na moją ocenę sytuacji; 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach do celów 

reklamowych przez firmę SCORPION PAINTBALL KROTOSZYN 

 Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję WSZYSTKIE wyżej wymienione punkty; 
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