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Dodatek pro osoby ve věku do 18 let 

  
 
Část 1 

Bezpečnostní pravidla 

 1. Všichni účastníci a další přítomné osoby jsou povinny se řídit pokyny provozovatele hřiště.  

2. Ke hře je možno použít pouze paintballové značkovací zbraně poskytnuté provozovatelem hřiště, nebo vlastní značkovací 
zbraně schválené provozovatelem hřiště. Je zakázáno, aby počáteční rychlost letu kuličky byla vyšší než 260 stop/sec. 

3. Je povoleno využívat pouze kuliček dodaných provozovatelem hřiště. Kuličky mohou být do zásobníku plněny pouze z 

provozovatelem určených míst. Do zbraně a zásobníku je zakázáno vkládat ze země posbírané kuličky a jiné předměty. Kuličky 

sesbírané ze země by mohly obsahovat nečistoty a předměty, které by mohly způsobit újmu na zdraví. 

 

4. Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby po celou dobu nosit na 

obličeji ochrannou masku. Výjimka je možná jen mimo hrací dobu a to pouze se souhlasem provozovatele hřiště. Potřebuje-li si 

hráč sundat masku k odstranění silného zamlžení či jiného znečištění, je povinen opustit hrací prostor. 

 

5. Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry. Mimo hrací plochu a čas se nosí zbraně zásadně vždy vybité nebo zajištěné, 

hlavní směřující k zemi.  

 

6. Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakýmikoli předměty, i brát si sebou na hřiště herními 

pravidly zapovězené předměty.  

 

7. Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazené ochranné masky.  

 

8. Hráč nesmí být při hře pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. 

 

9. Ve všech prostorech areálu je zakázáno kouření. 

 

10. Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Za hrubé porušení těchto pravidel 

ohrožující zdraví zúčastněných je provozovatel hřiště oprávněn odmítnout vstup na hrací plochu. 

 

11. Do hry smí vstoupit pouze osoba starší 10 let. Od 10 do 18 let je možné zúčastnit se hry pouze v doprovodu osoby starší 18 

let, nebo s podepsaným povolením od zákonného zástupce osoby. 

 

12. Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí. 

 

13. Každý hráč je povinen před hrou podepsat, že se seznámil s bezpečnostními a provozními pravidly. 
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Část 2 

Prohlášení o odpovědnosti 
 

· Paintball je hra, která fyzicky a psychicky namáhá organismus, přičemž může dojít k jeho přetížení.  

· V případě nedodržení bezpečnostních pravidel, s kterými jsem úplně obeznámený a souhlasím s nimi, můžu způsobit nehodu 

sobě, nebo ostatním.  

 

Prohlašuji, že: 
· Jsem si plně vědom rizika, týkajícího se mě a ostatních hráčů v průběhu hry.  

· Jsem fyzicky a morálně připravený zúčastnit se hry a na možnou námahu během hry.  

· Budu přesně dodržovat všechny pravidla a pokyny organizátorů, používat výstroj a zařízení jen způsobem dovoleným pravidly a 

podle pokynů, a to tak abych nezpůsobil jakoukoliv újmu sobě, ostatním spoluhráčům ani organizátorům.  

· V průběhu hry nikdy nebudu za jakýchkoliv okolností vědomě mířit a střílet na hlavu sobě ani ostatním spoluhráčům.  

· Na hřišti a v jeho okolí budu vždy nosit masku a nebudu ji sundávat bez povolení organizátorů.  

· Bezpodmínečně se podřídím všem předpisům a pokynům organizátorů hry.  

· Jsem plně seznámený s pokyny technické bezpečnosti.   

 

 

Prohlášení o přebírání zodpovědnosti za nezletilé osoby účastnící se hry paintball  

Prohlašuji, že přebírám veškerou zodpovědnost za mé dítě při hře paintball. Zároveň prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem a 
souhlasím, aby se zúčastnil(a) hry. Jsem seznámen(a) s povahou hry paintball a nemám žádné výhrady proti účasti mého dítěte 
na této sportovní události. Řádně jsem si přečetl(a) samotné pravidla hry vytištěné nad tímto textem a své dítě s nimi náležitě 
seznámil(a). V případě úrazu způsobeného vlastním zaviněním nebudu po provozovateli paintball soudně ani mimosoudně 
vymáhat žádné náhrady. Mé dítě pravidla jasně chápe a rozumí všemu co je výše napsané.  

 
 
 
 
 
V……………………………………………………………………………..,  dne: ………………………..……..………….…………………..., podpis: …………………………………………………………………….  

 

Osoba do 18 let věku:: 
Jméno a příjmení Datum narození 

  

. 

Zákonný zástupce: 
Jméno a příjmení Datum narození 

  
Jako zákonný zástupce výše jmenovaného, tímto dávám souhlas, že se výše jmenovaný může zúčastnit paintballové hry, kde za něj však stále nesu plnou 
zodpovědnost. 
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