
Felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott…………………………………………………………………………….

Születési hely, idő……………………………………………………………..

Lakcím……………………………………………………………………………….

személyi ig. szám……………………………………………………………….

Kijelentem,  hogy  a  Tom-Ball-Da  által  üzemeltetett  paintball  pályát  és  az  általa  rendelkezésemre
bocsátott felszerelést (marker, maszk, palack, tár) melyek összértéke 120.000 (azaz egyszázhúszezer
forint)  saját  felelősségemre,  rendeltetésszerűen  használom,  az  általam  okozott  kárt  megtérítem.
Kötelezettséget  vállalok,  hogy  a  játék  során  a  részemre  biztosított  védőfelszereléseket  (maszk)
mindvégig  viselni  fogom.  Amennyiben  észlelem,  hogy  a  játékostársam  hiánytalanul  nem  viseli  a
kapott  védőfelszereléseket,  abban  az  esetben  a  játékot  azonnal  abbahagyom,  és  erre  felkérem
játékostársaimat  is,  illetve  jelzem  a  játék  szervezőjének.  A  játékot  kizárólag  abban  az  esetben
folytatom,  amennyiben  játékostársaim  viselik  a  védőfelszerelést.  Használat  után  az  eszközöket
visszaszolgáltatom az üzemeltető részére.

Tudomásul veszem, hogy a paintball felszereléssel (marker, palack, tár, maszk, mellvédő) kapcsolatos
tevékenységek és a paintball pálya használata veszélyes szabadidős elfoglaltság.

Azon személyek folytathatnak paintball-lal kapcsolatos tevékenységeket, akiknek a fizikai és szellemi
képességei ezt lehetővé teszik, nem állnak alkohol vagy más szer hatása alatt és az üzemeltető által
meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a felszerelést (marker, maszk,
palack, tár) és a paintball pályát.

Ezeket  az  eszközöket  a  Tom-Ball-Da  tagjai  által  betanított módon használom,  melyet  a  kötelező
gyakorló pályán sajátítok el.

Felelősségem  teljes  tudatában  kijelentem,  hogy  alkohol,  gyógyszer,  kábítószer,  vagy  más  tudat
módosító  szer  hatása  alatt nem állok,  és  nem szenvedek olyan betegségben,  mely  a  pálya  és  a
felszerelés biztonságos igénybevételében akadályozna.
Ha  nem  rendeltetésszerűen,  előírás  szerint  használom  a  kapott  felszerelést  és  a  pályát,
hiányosvédőfelszerelésben vagy védőfelszerelés nélkül játszom, illetve védőfelszerelés nélküli  vagy
hiányos védőfelszerelést viselő játékostárssal játszom és emiatt magamban, játékostársamban vagy
harmadik félben sérülést vagy egyéb kárt okozok, a Tom-Ball-Da és tagjai nem vonhatók felelősségre.

Kiskorú játékos esetén a gondviselő, szülő vagy annak hiányában a kiskorú felügyeletét ellátó más
nagykorú személy írásbeli hozzájárulásával válik hitelessé ez a nyilatkozat. A szülő vagy a felügyeletet
ellátó más nagykorú személy jelen nyilatkozat aláírásával felelősséget vállal a felügyelete alatt álló
kiskorú személyre és a kiskorú által okozott esetleges személyi es vagyoni károkért.

Hozzájárulok, hogy a Tom-Ball-Da által készített kép-és hanganyagot marketing célra felhasználhassa.

Olvasható aláírás (játékos/szülő/gondviselő):………..………………………………………

Veszprém…………………………………..


