
        OŚWIADCZENIE 
 

 Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż jest mi wiadomym, że gra w paintball, w której 
zamierzam uczestniczyd, polega na oddawaniu przez uczestników gry strzałów do siebie 
nawzajem z markerów o napędzie pneumatycznym kulkami z żelatyny wypełnionymi farbą 
spożywczą. Jest mi także wiadomym, że w spotkaniach paintballowych mogą brad udział osoby 
pełnoletnie i oświadczam, że sam jestem osobą pełnoletnią (lub posiadam stosowne 
oświadczenie). Oświadczam dodatkowo, że mam świadomośd, iż uczestnictwo w grach 
paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeo, 
otard, złamao, a także, w przypadku złamania regulaminu, tj. np. zdjęcia maski w miejscach do 
tego nie przeznaczonych, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnied wypadki, mogą 
doprowadzid do utraty wzroku lub zdrowia. Oświadczam, że świadomie, będąc przeszkolonym 
przez organizatora gry w zakresie bezpiecznej obsługi przekazanego mi markera i sprzętu 
ochronnego, podejmuję ryzyko i decyduję się dobrowolnie na udział w grze. Gwarantuje także, 
że nie jestem pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, których użycie przed grą 
dyskwalifikowałoby mnie z udziału w grze.  
 Oświadczam, że będę przestrzegał zasad bezpieczeostwa, m.in., nie będę zdejmował 
maski podczas rozgrywek, nie będę strzelał do ludzi bez masek oraz do zwierząt, nie będę strzelał 
do prywatnej własności (samochodów, budynków cywilnych), itp. rzeczy mogących pojawid się 
na terenie gry bądź w drodze na teren gry). Nie będę manipulował przy powierzonym mi 
sprzęcie.  
 Oświadczam, że zostałem przeszkolony w zakresie obsługi markerów i całego osprzętu 
oraz znam treśd Regulaminu i będę przestrzegał zamieszczonych tam zasad. Oświadczam 
ponadto, że odczytane mi zasady bezpiecznej obsługi słyszałem i zrozumiałem, co potwierdzam 
własnoręcznym czytelnym podpisem.  
 Oświadczam dodatkowo, że powierzony mi sprzęt do gry będę wykorzystywał w sposób 
zgodny z jego przeznaczeniem, a w przypadku jego zniszczenia po użyciu w sposób niezgodny  
z jego przeznaczeniem lub świadomego umyślnego uszkodzenia sprzętu odpowiem materialnie 
za wyrządzone szkody.  
 Podpisując powyższe oświadczenie, potwierdzam, że wydano mi do dyspozycji na czas 
gry: marker, butlę napełnioną sprężonym dwutlenkiem węgla, maskę, magazynek, mundur, które 
po zakooczeniu gry zobowiązuję się oddad organizatorowi gry, który mi wymieniony sprzęt 
wydał.  
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