nezletilého hráče
na paintballové hře
Provozovatel:
DPZ Consulting s.r.o.
Vojtěšská 245
Mýto 338 05

„

Níže uvedené osobní údaje zpracováváme
na základě oprávněného zájmu správce,
kterým je možnost doložení skutečnosti,
že hráč byl seznámen s pravidly a se svou
účastí na hře souhlasil. Bez uvedení těchto
osobních údajů nebude moci být hráč
vpuštěn do hry.

“

Nezletilý hráč:
Jméno

Příjmení

Datum narození

Zákonný zástupce:
Jméno

Příjmení

Ulice

Město / PSČ

„Souhlasím s tím, aby byly v rámci hry pořízeny fotografie nezletilého hráče a tyto
byly následně zveřejněny na facebookovém profilu PPA, a to po dobu 1 roku.“
souhlasím

nesouhlasím

„Souhlasím s tím, aby se moje dcera / můj syn zúčastnil/a hry paintballu.
Jsem obeznámen s pravidly hry a s těmito pravidly jsem svou dceru / svého
syna seznámil.“
Místo, datum a podpis zákonného zástupce

PRAVIDLA HRY
Služby poskytované společností DPZ Consulting s.r.o. nejsou cíleny
na osoby mladší 18 let. Využití našich služeb nezletilým hráčem je
povoleno pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.
Bezpečnost především – nikdo nesmí ohrožovat sebe ani ostatní.
Je proto zakázáno lézt na střechy, komíny či šplhat po stromech.
Hráči jsou povinni následovat pokyny organizátora – myslí to s Vámi
dobře a dělá všechno proto, aby si hru všichni užili a nikdo se
nezranil.
Na hřišti (prostor ohraničený sítí) je hráč povinen nosit masku
a za žádných okolností si ji nesundavat.
V bezpečnostní zóně (stejně tak kdekoliv jinde mimo hřiště) se
hráči pohybují pouze se značkovačem, jehož hlaveň je opatřena
speciální ucpávkou nebo ponožkou (barel cover/sock).
Hráči, který je pod vlivem alkoholu nebo drog, nebude umožněno
zúčastnit se hry. Stejně tak je zakázáno pít alkohol či užívat jiné
návykové látky v průběhu hry. Naši organizátoři mohou kdykoliv
s pomocí alkoholtesteru či detektoru na přítomnost jiných návykových látek otestovat podezřelého hráče, případně jej okamžitě
vyloučit ze hry bez nároku na náhradu či vrácení peněz.
Kouření je povoleno pouze v bezpečnostní zóně.
Použití jakékoliv pyrotechniky je třeba předem konzultovat s organizátorem.
Hráči nesmí nijak ničit či demolovat hřiště či zázemí, ani prostor
okolo hřiště. Domy či auta za sítí už opravdu nejsou součástí hřiště
:)
Veškeré vybavení hřiště, které hráč poškodí, je povinen uhradit.
Je zakázáno sbírat kuličky ze země.
Použití prachových kuliček (Powder Balls) je zakázáno, stejně tak
použití kuliček na olejové bázi.
Hráči se zapůjčeným vybavením smí používat pouze u nás
zakoupené kuličky (za cenu 1 Kč/ks). Hráči s vlastním vybavením
nesmí půjčovat kuličky hráčům se zapůjčeným vybavením.
Pokud hráč soustavně porušuje pravidla, může být pokutován nebo
ze hřiště vyloučen.

