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ACORD DE ELIBERARE DE RĂSPUNDERE
prin asumarea riscurilor şi renunţarea la orice pretenţii de despăgubire din partea S.C. PAINTBALL MURES S.R.L.
ATENŢIE!!! Citiţi înainte de a semna! Semnând acest document renunţaţi la anumite drepturi legale,
incluzând dreptul de a acţiona în judecată S.C. PAINTBALL MURES S.R.L., precum şi pe administratorul, angajaţii sau colaboratorii săi.

I. Asumarea riscurilor
Pentru a mi se permite accesul de orice fel pe terenul şi la activităţile legate de jocul de paintball organizate de S.C. PAINTBALL MURES S.R.L. (denumită
în continuare

operator), eu, subsemnatul, cunosc şi înţeleg următoarele:
1.

Riscul de rănire implicat de folosirea armelor cu aer comprimat, denumite în continuare

marker, utilizate în cadrul jocului de paintball este mare,
incluzând posibilitatea de a rămâne invalid, paralizat sau chiar a morţii.

2.

Îmi asum conştient şi de bună voie aceste riscuri, cunoscute sau nu, chiar dacă derivă din acţiunile sau neglijenţa altor persoane, asumândumi
întreaga responsabilitate pentru participarea mea la jocul sau activităţile legate de jocul de paintball, cât şi pentru accesul pe terenul de joc sau
în raza de acţiune

a markerelor (100 metri).

3.

Este posibil ca activităţile să se desfăşoare pe teren accidentat, în zone împădurite sau care nu prezintă siguranţă, în care pot surveni
accidentări şi îmi asum aceste riscuri.

4.

Sunt conştient că nepurtarea în teren a măştii de protecţie, oricare ar fi cauza, poate duce, accidental sau intenţionat, la rănire, pierderea vederii
sau chiar moarte. Sunt conştient de obligaţia de a purta masca de protecţie în perimetrul de joc şi în raza de acţiune a markerelor şi îmi asum
responsabilitatea consecinţelor dacă nu respect acest lucru.

5.

Înţeleg fapul că jocul de paintball este psihic şi fizic intens şi declar pe proprie răspundere că am o condiţie fizică şi psihică bună şi că nu sufăr
de boli de inimă sau orice altă boală care ar putea fi agravată de efortul depus în cadrul jocului de paintball. Sunt conştient de faptul că efortul
depus în practicarea acestui joc poate cauza probleme de sănătate sau chiar moartea.

6.

Confirm faptul că am citit şi înţeles paragraful

privind Protecţia muncii (de pe verso) şi sunt de acord să respect întocmai cele prevăzute.

7.

Declar pe proprie răspundere că nu mă aflu sub influenţa drogurilor sau a băuturilor alcoolice.

II. Eliberarea de obligaţii, asumarea responsabilităţii pentru distrugerea echipamentului folosit şi renunţarea la pretenţii
Pentru a mi se permite accesul de orice fel pe terenul şi la activităţile legate de jocul de paintball organizate de operator, eu, subsemnatul, sunt de acord cu
următoarele:
1.

Înţeleg faptul că îmi asum întreaga responsabilitate pentru participarea mea la toate activităţile legate de jocul de paintball şi îi eliberez de orice
obligaţii de despăgubire, prezente sau viitoare – atât din partea mea cât şi a moştenitorilor, rudelor sau a altor persoane îndreptăţite, în cazul
morţii mele –, pe organizatorii acestor activităţi şi pe colaboratorii acestora, în caz de accidente de orice fel, rănire, moarte, pierderea,
distrugerea sau furtul obiectelor mele personale, indiferent de cauza acestora, inclusiv dacă sau
 produs din neglijenţa operatorului.

2.

Îmi asum responsabilitatea pentru distrugerea sau pierderea echipamentului pus la dispoziţie de operator şi sunt de acord să plătesc costurile
de înlocuire sau reparaţii pentru echipamentele deteriorate sau distruse din cauza mea.

3.

Operatorul are dreptul total de folosire în scop publicitar a tuturor materialelor foto sau video realizate în timpul participării mele la jocul de
paintball sau în cadrul activităţilor legate de acest joc.

Înţeleg şi sunt de acord că acest acord acoperă fiecare şi toate activităţile legate de paintball organizate de operator la care particip acum şi la care voi
participa în viitor.
AM CITIT ACEST ACORD ÎNŢELEGÂND PE DEPLIN TOŢI TERMENII SĂI ŞI FAPTUL CĂ SEMNÂNDUL RENUNŢ LA ANUMITE DREPTURI LEGALE
PE CARE EU, MOŞTENITORII MEI SAU ALTE PERSOANE ÎNDREPTĂŢITE LEAR PUTEA AVEA FAŢĂ DE S.C. PAINTBALL MURES S.R.L., PRECUM
ŞI FAŢĂ DE ADMINISTRATORUL, ANGAJAŢII SAU COLABORATORII SĂI.

NUMELE JUCĂTORULUI: ............................................................................................................................... C.I. Seria .......... Nr. .........................................
Telefon: .................................................................... Data naşterii: ............................................... Semnătura: ........................................................................

PENTRU MINORI, PĂRINTELE SAU TUTORELE LEGAL TREBUIE SĂ SEMNEZE DUPĂ ACEST PARAGRAF
Prin aceasta certific că eu, în calitate de părinte/tutor 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 îmi dau acceptul pentru participarea minorului la jocul
de paintball, răspunderea pentru eventualele incidente în care este implicat minorul revenindumi în exclusivitate.

NUMELE PĂRINTELUI / TUTORELUI: ........................................................................................................... C.I. Seria .......... Nr. .........................................
Telefon: .................................................................... Data naşterii: ............................................... Semnătura: ........................................................................

DATA:.......................................... NUMELE ŞI SEMNĂTURA UNUI MARTOR: ..........................................................................................................................

www.tacopaintball.ro

facebook.com/tacopaintball
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REGULI DE PROTECŢIE A MUNCII

1.

Utilizarea armelor cu aer comprimat folosite in jocul de paintball se face doar în perimetrul desemnat de organizatori.

2.

Toţi participanţii sunt obligaţi să poarte echipamentul de protecţie pus la dispoziţie de organizatori (masca de protecţie pentru faţă).

3.

Este strict interzisă participarea la jocul de paintball a celor aflaţi sub influenţa drogurilor sau a băuturilor alcoolice.

4.

Este strict interzisă îndreptarea armei de paintball către o persoană care nu poartă echipamentul de protecţie, chiar dacă aceasta se află în
perimetrul de joc desemnat de organizatori.

5.

Descărcarea armei către un jucător este interzisă dacă acesta se află la o distanţă mai mică de 5 metri.

6.

Se va evita împuşcarea unui jucător în zonele sensibile ale corpului.

7.

Nu se va încărca şi apoi descărca arma dacă aceasta nu mai are bile de paintball.

8.

Este interzisă introducerea în rezervorul de muniţie a bilelor rămase pe teren, chiar dacă acestea sunt aparent nedeteriorate.

9.

Jucătorii sunt obligaţi să îşi menţină echipamentul pe toată durata jocului în perimetrul de joc.

10.

Este interzisă fără nici o excepţie demontarea puştilor de paintball de către jucători.

11.

La ieşirea din spaţiul de joc, participanţii vor ţine puştile de paintball îndreptate spre pământ şi dispozitivul de blocare activat.

ATENŢIE!!!
S.C. PAINTBALL MURES S.R.L. nu îşi asumă nici o responsabilitate legală dacă în urma nerespectării acestor norme de protecţie a muncii se produc
accidente de orice fel.

www.tacopaintball.ro

facebook.com/tacopaintball

