Regler och villkor för paintballspel
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Spelare skall alltid följa de angivna villkoren och även följa spelledarens instruktioner.
Markören får absolut inte avfyras före genomgång och instruktioner och sedan bara på
angiven spelplan. Markören får endast avfyras på spelplanen under pågående spel.
Markören får absolut inte riktas eller avfyras mot en person utan skyddsmask.
Skyddsmask skall alltid bäras på eller i närheten av en spelplan på det sätt som spelledaren
anvisat.
Skyddsmasken får endast tagas av vid speciell anvisad plats som kallas för SAFEZON.
Ifall person utan skyddsmask skulle vara på eller i närheten av en spelplatsen skall spelet
omedelbart stoppas. Ifall en spelare ett flertal gånger bryter mot denna regel kan denna
person avvisas med ett kvarstående betalningsansvar.
Det är förbjudet att göra skada eller på annat sätt förändra spelplanen så blir denna person
skyldig att betala ersättning för den skada som den har vållat.
Det är absolut förbjudet att skräpa ner på och i närheten av spelplanen.
Djur på eller i närheten av spelplanen får ej beskjutas eller på annat sätt störas utan skall
behandlas med respekt.
Kroppskontakt är förbjuden och alla spelare skall visa hänsyn mot varandra och spelledaren.
Andra vapen än godkända markörer är förbjudna att bära under spel t.ex. knivar och
softairgunvapen.
Spelaren måste vårda utrustningen och endast använda den på det avsedda ändamålet
som spelledaren anvisat. Om utrustning skulle skadas på grund av vårdslöshet av spelaren
blir denna direkt ersättningsskyldig.
Om en spelare inte följer de regler och villkor som finns så har spelledaren rätt att avvisa
spelaren med ett kvarstående betalningsansvar.
Allt spel sker på egen risk och uthyraren ansvarar inte på något sätt för någon typ av
skada som kan drabba spelaren.
Personer under 18 år får ej spela utan målsmans skriftliga medgivande och godkännande
av dessa regler och villkor.

Ersättningskostnader
Förstörs utrustningen som hyrs av oss är den person som vållat skadan skyldig att ersätta
kostnaderna: Markör: 1500:- Skyddsmask: 400:- Pippåse: 100:Som målsman till ____________________________________________
Namn och personnummer på den minderåriga

ger jag mitt medgivande till att denne har tillåtelse att spela
paintballspel den:_____________________
datum för speldagen
Datum: ______________________ Ort: ___________________
___________________________
Undererskrift målsman
________________________
Namnförtydligande

Telefonnummer: arbete________________, bostad________________, mobil________________

