Deltagarkontrakt för spel på Vibys Islandshästar HB Paintball Arena
Paintballspel sker på egen risk och deltagarna är skyldiga att följa gällande regler

1.

Åldersgräns för spel på Vibys Paintball Arena är 15 år

2.

Deltagare under 18 år får ej medverka i spel utan vårdnadshavarens skriftliga
medgivande och godkännande av regler och villkor.

3.

Deltagare medverkar i spel på egen risk och Vibys Islandshästar ansvarar inte för
någon form av skada som deltagaren kan åsamkas såvida ej oaktsamhet eller
felaktigt utplacerade hinder kan läggas Vibys Islandshästar till last.

4.

All fysisk kontakt är förbjuden i spel, samt är deltagare skyldig att visa hänsyn mot
spelplan och medverkande.

5.

Endast Vibys Islandshästars paintballkulor får användas på banan och egna
markörer skall kontrolleras av banans personal före medverkan i spel.

6.

Skyddsutrustning så som skyddsmask ska ALLTID vara på under hela vistesen på
Vibys Islandshästars Paintball Arena, så länge spelledaren inte meddelar annat,
även mellan spel.

7.

Deltagare skall visa aktsamhet mot spelplanen och det är förbjudet att flytta eller ta
sönder hinder.

8.

Markörer får ej avfyras eller riktas mot personer som inte bär skyddsmask eller
deltar i spel.

9.

Markörer får endast användas på angiven plats efter säkerhetsgenomgång
med Vibys Islandshästars personal, gäller både egna och anläggningens markörer.

10.

Om ovanstående regler inte efterföljs äger Vibys Islandshästar rätt att avvisa
deltagaren. Deltagaren avvisas då med kvarstående betalningsansvar.

11.

Vibys Islandshästar har rätt att använda bilder och videofilmer tagna på Vibys
Islandshästars Paintball Arena i marknadsföringssyfte och äger rätt att publicera
materialet.

12.

Deltagaren ansvarar för att visa hänsyn mot den utrustning som Vibys Islandshästar
tillhandahåller och deltagaren är skyldig att ersätta skador som åsamkas på
utrustningen under hyran.
Ersättningsbelopp är de som följer: Kläder 400:- Markör 2000:- Skyddsmask 400:-

Målsmans godkännande för icke myndig deltagare under 18 år. Som vårdnadshavare för
minderårig deltagare intygar jag och godkänner att regler och villkor efterlevs för
deltagande samt hyra av utrustning på Vibys Islandshästars Paintball Arena efterlevs.
Namn och Personnummer:_____________________________________
Namnteckning:______________________________________________
Namnförtydligande:___________________________________________

