
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ 
 
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko ………………………………………………………………………. wzięło       
udział w grze paintballowej. Niniejszym oświadczam, że zdaję sobie sprawę z faktu, iż gra w paintball                
jest bezpieczną formą aktywnego spędzania czasu pod warunkiem zachowania podstawowych środków           
bezpieczeństwa takich jak: 
-niezdejmowanie/odchylanie maski w trakcie gry 
-niestrzelanie do innych osób z odległości krótszej niż 5 metrów 
-niecelowanie do innych uczestników zabawy poza polem gry 
-zakładanie zatyczki na lufę w „bezpiecznej strefie” 
-nietrzymanie palca na języku spustowym w „bezpiecznej strefie” 
-przestrzeganie regulaminu gry i obiektu (dostępny na www.desant.com.pl) 
 
Jednocześnie wiem, że gra w paintball polega na oddawaniu strzałów do innych graczy z markerów               
zasilanych sprężonym powietrzem, amunicją w postaci żelatynowych kul wypełnionych spieralną i           
nietoksyczną farbą spożywczą. Prędkość wylotowa kuli dostosowywana jest do wieku graczy i nie             
przekracza 85 metrów na sekundę. Gry paintballowe mogą odbywać się również przy użyciu środków              
pozoracji pola walki (pirotechnicznych), obsługiwanych wyłącznie przez instruktorów. 
 
Jestem świadom/świadoma, że każda forma rekreacji ruchowej obarczona jest ryzykiem poniesienia           
kontuzji przez osoby ją uprawiające. Oświadczam, że zgadzam się na ponoszenie takiego ryzyka przez              
moje dziecko i biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne złamanie regulaminu przez mojego/moją            
podopiecznego/podopieczną. 
 
Zdaję sobie sprawę również z tego, że Firma Desant Ewelina Dzius użycza sprzętu i wyposażenia               
paintballo’wego oraz moderuje rozgrywkę, jednak nie ponosi odpowiedzialności za poczynania          
poszczególnych graczy. Jednocześnie Firma Desant Ewelina Dzius zatrudnia bardzo doświadczoną i           
odpowiedzialną kadrę instruktorską, która dołoży wszelkich starań, aby rozgrywka była bezpieczna,           
sprawiała radość, gwarantowała niezapomniane przeżycia, oraz przyczyniała się do upowszechniania          
aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas uroczystości           
organizowanych przez Desant Ewelina Dzius oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie           
zdjęć na stronie internetowej i ulotkach promujących Desant Ewelina Dzius 
 
Imię i nazwisko prawnego opiekuna …………………………………………………………………………….... 
 
Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy 
……………………………………………………………………………... 
 
Data i czytelny podpis  
……………………………………………………………………………... 
 
DESANT PAINTBALL 
desant@desant.com.pl  
tel: +48 606 168 063 
www.desant.com.pl 

http://www.desant.com.pl/

