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REGULI DE SIGURANŢĂ
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Nu sunt admişi în terenul de joc copiii sub 14 ani şi animale de casă.
S.C. Renest S.R.L. îşi rezeră dreptul de a refuza participarea la joc a persoanelor considerate un risc al
propriei sigurante sau a altor participanti.
Se folosesc numai bilele cu vopsea primite în teren.
Husele de protectie se ţin pe teavă obligatoriu în toate zonele din afara zonei de tragere chiar şi atunci când
markerele nu au ataşate buteliile de CO2 şi nici nu sunt încărcate cu bile de vopsea.
Nu se trage în afara zonei de tragere.
Nu se consuma alcool înainte şi în timpul jocului.
Se admit markerele personale în terenul de joc, dar S.C. Renest SRL nu poate fi trasă la răspundere în
cazul unor eventuale accidente sau pagube produse de acestea.
Măştile trebuie purtate obligatoriu în zona de tragere şi în zonele neutre.
Fiecare jucător care închiriază echipament de la S.C. Renest S.R.L. este răspunzător pentru pierderea,
distrugerea sau furtul acestuia.
Actul de identitate se dă în schimbul echipamentului închiriat.
JUCĂTORUL ESTE OBLIGAT SĂ RIDICE MÂNA ŞI ARMA CÂND ESTE
ELIMINAT.
Numai ARBITRII pot face verificarea marcajului unui jucător.
Când jucătorul este eliminat, are obligatia să se deplaseze de urgentă în zona de sigutanţă cu cel putin o
mână ridicată, preferabil cu arma deasupra capului, fară a-şi scoate masca de protecţie.
Nu se părăseşte terenul de joc sub nici un motiv fară să fie anuntat ARBITRUL.
Buteliile de CO2 sunt umplute doar de către personalul S.C. Renest S.R.L.
Sunt interzise certurile între jucători, fie ei coechipieri sau adversari, sau cu oficialii „Just
Paintball”.

PROTECŢIA MUNCII
1.

Utilizarea marcatoarelor cu vopsea se face doar în perimetrul delimitat de organizatori.
2. Toti participanţii sunt obligaţi să poarte echipamentul de protecţie pus la dispozitie de organizatori, care
constă în: combinezon de protecţie şi masca de protecţie pentru faţă.
3. Este strict interzisă îndreptarea marcatorului către o persoană care nu este echipată cu echipamentul complet
de protecţie, chiar dacă aceasta se află în perimetrul de joc sau în zona de siguranţă.
4. Descarcarea marcatorului către un jucător este interzis5 dacă acesta se află la o distanţă mai mică de 5
metri.
5. Se va evita împuşcarea unui jucător în zonele sensibile ale corpului.
6. Nu se va încărca şi apoi descărca arma dacă aceasta nu mai are bile.
7. Jucătorii sunt obligaţi să-şi menţină echipamentul pe toată durata jocului în perimetrul de joc.
8. Este interzisă demontarea de orice fel a marcatoarelor cu vopsea.
9. La ieşirea din spatiul de joc, precum şi în cazul întreruperilor dictate de arbitru, participanţii vor ţine
marcatoarele îndreptate spre pământ şi cu siguranţa trasă.
10. Este interzisă utilizarea altor echipamente sau bile cu vopsea decât cele puse la dispozitie de către
organizatori fară acordul acestora.
FIRMA ORGANIZATOARE NU ÎŞI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE LEGALĂ, DACĂ ÎN
URMA NERESPECTĂRII ACESTOR NORME DE PROTECŢIE A MUNCII SE PRODUC ACCIDENTE
DE ORICE FEL .
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CONTRACT DE ELIBERARE DE RASPUNDERE
ACEST CONTRACT TREBUIE CITIT ŞI SEMNAT ÎNAINTE DE A-I FI PERMIS PARTICIPANTULUI ACCESUL LA ORICE
ACTIVITATE LEGATA DE PAINTBALL.
PENTRU A MI SE PERMITE ACCESUL DE ORICE FEL LA JOCUL ŞI ACTIVITĂŢILE LEGATE DE PAINTBALL, CONFIRM ŞI
SUNT DE ACORD CU URMĂTOARELE:
1.

Riscul de rănire din folosirea necorespunzătoare a echipamntului pentru paintball este mare. Folosirea
echipamentului de protecţie şi asumarea unei minime discipline va micşora considerabil riscul, fără a-l elimina însa pe
deplin, existând totuşi posibilitatea unor răniri.

2.

Conştient şi de bună voie îmi asum aceste riscuri, previzibile sau neprevizibile, chiar dacă derivă din neglijenţa altor
persoane, inclusiv a organizatorilor, asumându-mi întreaga responsabilitate pentru participarea mea la acest joc.
Sunt conştient că nepurtarea maştilor de protectie, din orice motiv, în teren, va duce accidental sau intenţionat,
printr-o descărcare a unui marcator spre faţa mea la raniri serioase, sau pierderea vederii ori a auzului. Sunt conştient că
responsabilitatea mea de a purta masca protectoare este impetuoasă şi îmi asum responsabilitatea consecintelor dacă
nu respect acest fapt.
Înteleg ca jocul de paintball este psihic şi fizic intens, astfel că garantez faptul ca am o condiţie fizică şi psihică
bună. Am citit şi înteleg regulile jocului şi mă voi conforma tuturor regulilor şi reglementarilor valabile în
acest joc. Dacă observ orice pericol neobişnuit în timpul participarii mele la joc, voi anunţa cât mai repede posibil
reprezentantii S.C. Renest SRL.
Confirm faptul că am citit şi înţeles Regulamentul de Joc şi Protectia Muncii şi sunt de acord să le respect întocmai.
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4.
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Sunt de acord că în cazul în care aduc stricăciuni echipamentului pus la dispoziţie, sau pierd echipamentul în
ansamblu ori componente ale acestuia (cască, marker-ul propriu-zis, butelia de CO2, încărcătorul de bile, combinezonul,
vesta protecţie, mănuşi,), voi plăti despăgubiri după cum urmeaza: ansamblu echipament pierdut sau total avariat 1200
RON, masca pierduta sau total avariată 150 RON, marker-ul 650 RON, butelia CO2 200 RON, încarcatorul 50 RON,
combinezon pierdut sau total avariat 70 RON, vesta protecţie 70 RON, mănuşi 50 RON.
Înţeleg faptul ca îmi asum întreaga responsabilitate pentru participarea mea la toate activitaţile legate de PAINTBALL,
şi totodată îi eliberez de orice alte obligaţii pe organizatorii acestor activităţi, pe colaboratorii acestora, obligaţii ce pot
implica cereri de despagubire (în caz de accident de orice fel sau furturi), sau pot aduce daune şi prejudicii de orice natură
la adresa celor mentionaţi mai sus, în numele meu precum şi al reprezentanţilor mei legali.
Confirm faptul ca am peste 18 ani (dacă nu, vezi partea a doua a contractului).
Sunt de acord cu faptul că organizatorii au dreptul total de folosire a eventualelor materiale publicitare (poze, filme,
etc.) realizate în timpul acestei actiuni.
Înteleg şi sunt de acord că acest contract acopera toate activităţile legate de Paintball organizate de S.C. Renest
S.R.L, la care particip acum dar şi la care voi participa în viitor.
AM CITIT ACEST CONTRACT ÎNTELEGÂND PE DEPLIN TOŢI TERMENII SĂI, ÎNTELEGÂND FAPTUL
CĂ SEMNÂNDU-L RENUNŢ LA DREPTURI SUBSTANTIALE, ŞI L-AM SEMNAT DE BUNA VOIE, VOLUNTAR ŞI
FARĂ NICI O CONSTRÂNGERE DIN PARTEA NIMĂNUI.
NUMELE PARTICIPANTULUI (litere de tipar) ____________________________
CNP:__________________________ DATA:___________
SEMNATURA: ________________

PENTRU MINORI (14-18 ani) PĂRINTELE SAU TUTORELE TREBUIE SĂ
SEMNEZE DUPĂ ACEST PARAGRAF
Prin aceasta certific că eu, în calitate de părinte/tutore cu responsabilităţi legale pentru acest
participant, îmi dau consimţământul şi sunt de acord cu eliberarea de orice obligaţii a organizatorilor
acestui joc, sunt conştient de prevederile de mai sus şi sunt de acord cu ele, şi îmi dau acceptul pentru
participarea minorului la jocul de paintball, răspunderea pentru eventuale incidente asupra minorului,
revenindu-mi în exclusivitate.
NUMELE PARINTELUI/TUTORELUI (litere de tipar) _____________________________________
CNP:___________________________________ DATA: ___________________ SEMNATURA: _______________

-2-

