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1. W trakcie rozgrywki obowiązuję kategoryczny ZAKAZ ZDEJMOWANIA MASKI paintballowej poza strefą ochronną 
wyznaczoną przez organizatora – pod rygorem punktu 19 !  
2. W trakcie gry i po niej, należy stosowac się do poleceń organizatora. 
3. Nakaz zakladania barrel baga (zatyczka lufy) poza polem gry, w strefie ochronnej. 
4. Zakaz strzelania do osób nie biorących udziały w grze oraz osób bez maski (grzybiarze, osoby postronne) – w takim 
przypadku należy natychmiast przerwać grę i poinformować ogranizatora. 
5. Zakaz strzelania i atakowania zwierząt 
6. Do gry służy tylko sprzęt paintballowy, schronowany do max 270 fps. 
7. Na polu gry podczas rozgrywki mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, osoby wyeliminowane schodzące z pola 
oraz organizator. 
8. Osoby, które chcą robić zdjęcia w strefie gry muszą mieć założoną maskę paintballową, kamizelkę ostrzegawczą – ponoszą 
również ryzyko, że przypadkowy strzał kulki paintball’owej może uszkodzić sprzęt fotogtaficzny/video.Robią to na własną 
odpowiedzialność i nie będą w przypadku uszkodzenia sprzętu wnosić wobec nikogo żadnych roszczeń odszkodowawczychani 
rozszczeń o zadośćuczynienie, przede wszystkim wobec organizatora. 
9. Osoba wyeliminowana to osoba trafiona kulką paintball’ową pozostawiającą ślad farby, lub osoba zgłaszająca własną 
deklarację z wyłączenia z gry. 
10. W przypadku wyeliminowania osoba podnosi jedną rekę nad głowę, opuszcza marker lufą do dołu i najkrótszą drogą udaje 
sie do strefy ochronnej – NIE ZDEJMUJE MASKI!!! 
11. Nie wolno strzelać do osób sygnalizujących wyeliminowanie z gry. 
12. Granice pola gry wyznacza organizator. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia organizator wyznacza strefę ochronną, 
dla osób wyeliminowanych i postronnych. 
13. Osoby biorące udział w grze lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego oświadczają, że są świadome zagrożeń 
związanych z aktywnym wypoczynkiem w lesie i w razie uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia szkód materialnych nie będą 
wnosić wobec nikogo żadnych roszczeń odszkodowawczychani rozszczeń o zadośćuczynienie, przede wszystkim wobec 
organizatora tj. Tomazi Paintball. 
14. Zakaz palenia tytoniu w lesie. 
15. Zakaz wzniecania i palenia ognisk w lesie 
16. Zakaz używania wszelkich materiałów pirotechnicznych mogących wzniecić ogień, dym, wywołać huk. 
17. Zakaz niszczenia roślinności. 
18. Jeśli gracz lub osoba niepełnoletnia, którą reprezentuje przedstawiciel ustawowy ma jakiekolwiek przeciwskazania 
zdrowotne do aktywnego wypoczynku , wysiłku fizycznego i emocjonalnego, lub do uprawiania sportu, to nie powinien brać 
udziału w grach paintball’owych. Jeśli osoba lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ukryje taki fakt przed organizatorem 
i wezmie udział w grze, Tomazi Paintball nie bierze odpowiedzialnośći za konsekwencje takiej decyzji.  
19. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu zostaną natychmiast 
usunięte z pola gry, bez możliwości zwrotu kosztów za wypożyczony sprzęt lub niewykorzystane kulki. 
20. Zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób – popychania, uderzania, rzucania przedmiotami, agresywnego kontaktu 
fizycznego. Osoby agresywne i wulgarne zostana usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania sie o zwrot kosztów. 
21. Właściciele, organizatorzy i personel Tomazi Paintball nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, 
wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i 
nieprzestrzegania powyższego regulaminu. 
22. Osobom usuniętym z gry za złamanie reguł regulaminu ze względu na nieznajomość regulaminu nie przysługuje zwrot 
jakichkolwiek kosztów i opłat tak samo jak osobom łamiącym reguły świadomie. 
23. Osoby uczestniczące w grze, po jej zakończeniu są zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego 
zagubienia lub zniszczenia są zobowiązane do zapłacenia kosztów zakupu takiego samego sprzętu. Punkt ten nie dotyczy usterek 
związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu. 
 
 


