
Wysoka Wielka, dnia...............................

Jednostka organizująca: Oskar Iwanowicz HighHill Paintball

1. Osoba biorąca udział w grze oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka płynącego z udziału w 
grze paintballowej, w której bierze udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie 
jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń wobec Oskar 
Iwanowicz HighHill Paintball, ani jej uczestników.

2. Oskar Iwanowicz HighHill Paintball nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane 
przez uczestnika gry w czasie użytkowania sprzętu. Pełna odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone w czasie użytkowania sprzętu paintballowego ciąży na uczestniku gry.

3. Uczestnik gry oświadcza, że sprzęt został mu przekazany bez wad, kompletny, spełniający 
wymogi bezpieczeństwa i nie ma wobec niego żadnych zastrzeżeń.

4. Uczestnik gry korzystający z pożyczonego sprzętu zobowiązuje się, że nie będzie samowolnie 
zmieniał jego ustawień, ani w jakikolwiek inny sposób przy nim manipulował lub go 
dekompletował.

5. Uczestnik gry, któremu przekazano sprzęt jest za niego odpowiedzialny materialnie. W razie 
jakichkolwiek uszkodzeń powstałych z jego winy, zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy 
sprzętu oraz poniesienia odpowiedzialności finansowej w razie całkowitego zniszczenia jednej 
lub kilku części składowej wypożyczonego dla uczestnika sprzętu (marker, maska ochronna, butla 
HP, kombinezon). Wycena takich uszkodzeń oraz zniszczeń będzie wykonywana przez sklep Sklep 
Paintball Poznań mieszczący się przy ul. Wojciecha Cybulskiego 12a 60-247 Poznań

6. Uczestnik gry oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we 
własnym zakresie.

7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem gry w paintball, zasadami bezpieczeństwa 
i zobowiązuje się go przestrzegać oraz został odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi 
sprzętu paintballowego i zasad bezpieczeństwa.

8. Uczestnik oświadcza, że rozumie wszystkie postanowienia regulaminu oraz oświadczenia.

Podpisy uczestników:
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9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie i publikacje zdjęc i filmów z dnia …... . …… . 
20…… r. z moim udziałem, na stronie www.HighHill-Paintball.pl, oraz na portalach 
społecznościowych Facebook / Google.
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