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Villkor för deltagande i paintballspel och hyra av utrustning.
Läs igenom uthyrningsvillkoren.
Det är din säkerhet det gäller.
1. Godkänd mask måste alltid bäras under spel och får endast avtagas inom särkilt anvisad plats s.k.safezone.
Skyddsmasken får absolut inte avtagas under spel!
2. Vapen får inte avfyras eller riktas mot person som inte bär skyddsmask.
3. Avbryt spelet om obehöriga eller någon utan skyddsmask befinner sig på banan,spelplatsen.
4. Djuren som eventuellt vistas på spelplatsen eller dess närhet får absolut ej beskjutas och skall behandlas
med respekt.
5. Skjutning får endast ske på bana under match,Absolut inte inne i safezon.
6. All form av kroppkontakt är förbjuden i alla spel.
7. Spelare är skyldig att visa hänsyn mot annan spelare.
8. Hyrestagare deltar i spelet på egen risk och uthyraren ansvarar inte för någon form av skada av slag det
vara må som hyrestagaren kan komma att åsamkas, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas
uthyraren till last.
9. Spelare och hyrestagare skall utöver angivna villkor följa de instruktioner som lämnas av spelledaren.
10. Endast de vapen som uppfyller SKLs krav för licensfria paintball-vapen får bäras och användas under
spel.Övriga vapen är förbjudna att bäras på spelbanan (Gäller även knivar.)
11. Hyrestagaren är skyldig att väl vårda och använda hyrt vapen och utrustning endast för avsett
ändamål.Hyrestagaren är skyldig att ersätta den skada på vapen och utrustning som han/hon förosakat
genom uppsåt, slarv eller oaktsamhet eller icke ändamålsenlig användning.
12. Personer under 18 år får ej spela utan vårdnadshavares skriftligt medgivande och godkännade av
ovanstående regler och villkor.

OBS! Denna ruta ifylles bara utav målsman om du är under 18år.

I egenskap av vårdnadstagare för________________________________________medger jag att
han/hon på angivna villkor deltar i paintballspel och hyr utrustning och markör.

Ort, Datum

_____________________________________________________________________

Namnteckning

_____________________________________________________________________

Namnförtydligande

_____________________________________________________________________

