ŠPORTNO DRUŠTVO
PLENILEC

PRISTOPNA IZJAVA ZA IGRANJE PAINTBALLA ALI AIRSOFTA
Ime in priimek _____________________________________________
Datum rojstva:_____________________________________________
Ulica in hišna številka:_______________________________________
Mesto:____________________________________________________
Telefon:___________________________________________________
E-mail:______________________________________________________
Prosim, pozorno preberite!

Za sodelovanje v igri Paintball ali Airsoft je potrebno podpisati ta dokument!
1.

S podpisom tega dokumenta potrjujem, da sem seznanjen s pravili kluba.

2.

Sem (ustrezno obkroži):
a.- polnoleten-na,
b.- mladoleten-na
Polnoletnost izkažem s predložitvijo osebnega dokumenta.. Mladoletnim osebam je dovoljeno igrati, če so s seznanjeni s pogoji, pravili igre Paintball ali
Airsoft , z njimi morajo biti seznanjeni tudi njihovi starši oz. zakoniti skrbniki, ki morajo prebrati in podpisati ta dokument.

3.

Zavedam se, da je igra Paintball ali Airsoft nevaren šport – čeprav zanjo veljajo pravila, ki zagotavljajo varnost. Zavedam in strinjam se tudi s tem, da
poteka sodelovanje v igri ter tudi samo opazovanje igre na poligonu na lastno odgovornost.

4.

Zavedam se tudi, da lahko pride med igro Paintball ali Airsoft do resne in trajne poškodbe oči (tudi izgube vida). Vzrok nezgode je lahko namerna oz.
nenamerna sprožitev paintball ali Airsoft markerja. Zato se obvezujem, da bom nosil-a zaščitno masko z očali in da bom upošteval tudi vse druge
varnostne predpise in ukrepe ter navodila osebja dokler se bom nahajal-a na poligonu.

5.

Zavedam se, da lahko ima kršenje varnostnih pravil za posledico hude poškodbe mene in drugih oseb, ki se nahajajo na poligonu. Odgovornost za
morebitne poškodbe prevzemam nase.

6.

Zavedam se, da niso nevarne samo izstreljene paintbal lali Airsoft kroglice, temveč tudi nepravilno rokovanje z markerjem in opremo. Obstaja možnost
poškodb zaradi nepravilnega rokovanja z markerjem in opremo, ter padcev preko naravnih in umetnih ovir. Odgovornost in posledice v celoti prevzamem
nase.

7.

Strinjam se s pogoji za korektno, varno in po vseh pravilih vodeno igro Paintball ali Airsoft v okviru Športnega društva Plenilec. Istočasno se v celoti
odrekam vsem odškodninskim zahtevkom zoper voditelja, zaposlenim, lastniku zemlje, proizvajalcu opreme, distributerju paintball ali Airsoft, ŠD
Plenilec in sodnikom.

8.

Zavezujem se, da bom prizadejano škodo, ki bi jo napravil-a med igro na poligonu poravnal osebno ali pa solidarno z ostalimi povzročitelji.
Poravnal-a bom tudi vse morebitne pravdne stroške do katerih lahko pride zaradi mojega igranja igre Paintball ali Airsoft.

9.

Zavedam in strinjam se, da Športno društvo Plenilec ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s posledicami eventualne nastale škode ali kraje osebnih stvari,
katere bom prinesel-a s seboj na poligone ŠD Plenilec (velja tudi za osebna vozila in druga prevozna sredstva).

10.

S podpisom tega dokumenta potrjujem, da se zavedam vseh učinkov in posledic, ki jih sodelovanje v igri Paintball ali Airsoft za mene lahko ima.

11.
Potrjujem, da se bom držal-a vseh v nadaljevanju navedenih pravil o varnosti in poteku igre Paintball ali Airsoft v okviru ŠD Plenilec:
a)vsi markerji morajo imeti aktiviran varnostni zatič pred igro in po njej
b)zaščitna očala oz. maska je obvezna, dokler se igralec nahaja na poligonu in v dometu markerja
c)streljanje proti hišam in ostalim objektom izven poligona, v razsvetljavo, v živali je prepovedano
d)vzpenjanje na drevje ali ostale objekte je prepovedano
e)prepovedani so fizični kontakti s soigralci
f)izogibati se je treba nevarnim načinom igre
g)pripravljanje pasti ali kakšnih presenečenj z drugimi predmeti orodjem in orožjem je prepovedano
h) prepovedano je prinašanje dodatne potencialne nevarne opreme ( hladno orožje, orodje, vnetljive predmete, pirotehniko, eksplozive), vsako osebno
opremo mora voditelj pregledati in odobriti
i) na poligonu se sme uporabljati izključno društvena športna oprema in barvne kroglice, prinašanje svoje igralne opreme in barvnih kroglic je prepovedano.
j)alkohol in opojna sredstva so prepovedana
k)prepovedano je spreminjanje izstrelitvene hitrosti na markerju in drugih posegov na katerem koli drugem delu
markerja
l)puščanje markerja in co2 jeklenke na soncu je prepovedano
m)streljanje na slepo je prepovedano, streljaj samo to, kar vidiš
n)streljanje v sodnika in voditelja je prepovedano
o)streljanje v ljudi, ki so bližje od 3 metrov je prepovedano
p)odločitve sodnika in voditelja so dokončne, prepiranje z njim je prepovedano
r)prestopanje označenega področja je prepovedano
s)prepovedano je namerno uničevanje lastnine ŠD Plenilec
12.

Z vso opremo ŠD Plenilec bom ravnal-a odgovorno, pazljivo, v skladu s predpisi.

13.

Dovolim ŠD Plenilec, da v okviru svojega delovanja, razpolaga z mojimi zgoraj navedenimi osebnimi podatki ter se strinjam z njihovo medijsko
objavo. Prav tako se strinjam z objavo slikovnega in zvočnega materiala v medijih nastalega v okviru ŠD Plenilec.

14.

Natančno sem prebral-a ta dokument ter pravilnik športne igre Paintball ali Airsoft in ju razumem.

15.

Strinjam se z vsemi točkami tega dokumenta in se bom ravnal v skladu z njimi. Dokument podpišem povsem prostovoljno, brez grožnje ali sile, pri polni
zavesti in dobrem zdravju, zavedajoč se vseh pravnih posledic takšne moje odločitve, brez zmote ali zvijače.
S podpisom tega dokumenta potrjujem, da sem dokument prebral-a in ga popolnoma razumel-a.

Datum: ______________________

Podpis igralca: ________________________
PISNO SOGLASJE

STARŠI OZ. ZAKONITI SKRBNIKI MORAJO PREBRATI TA DOKUMENT IN S PODPISOM POTRDITI SVOJE SOGLASJE(VELJA ZA MLADOLETNO OSEBO)
IME IN PRIIMEK:______________________
PODPIS:_______________________________

