
REGULAMIN
REKREACYJNYCH GIER PAINTBALLOWYCH

1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie gry. Teren
gry obejmuje pole gry oraz strefę bezpieczną. 
2.  Osoby  zamierzające  wziąć  udział  w  grze  są  zobowiązane  do  zapoznania  się  z  treścią  niniejszego
Regulaminu  i  podpisania  Oświadczenia  uczestnika  gier  paintballowych  („Oświadczenie”).  Osoby
uprawnione do wejścia na teren strefy bezpiecznej są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu.
3. Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu jest wzór Oświadczenia.
4. Wstęp na teren strefy bezpiecznej mają wyłącznie gracze i osoby im towarzyszące,
5.  Na  polu  gry  mogą  przebywać  tylko  osoby  biorące  udział  w  grze  i  osoby  wyeliminowane  z  gry  i
opuszczające pole gry z założoną maską ochronną.
6.  Rekreacyjne gry paintballowe polegają na wyeliminowaniu członków drużyny przeciwnej,  za pomocą
kulek z farbą spożywczą w żelatynowej skorupce, wystrzeliwanych z markera (karabinek pneumatyczny)
zasilanym CO2 lub sprężonym powietrzem HP. 
7. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby powyżej 15 roku życia - jedynie za
uprzednią pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
8. W grze nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Strzelanie z markera może się odbywać wyłącznie na polu gry.
10. W trakcie przebywania  na polu gry zabrania się zdejmowania maski ochronnej. Trafienie kulką w
nieosłoniętą głowę może spowodować poważne obrażenia, z utratą wzroku włącznie.
11. W razie stwierdzenia, że na polu gry przebywa osoba bez maski ochronnej należy natychmiast przerwać
grę i powiadomić inne osoby przebywające na polu gry.
12.  Osoby,  które  zamierzają  w jakikolwiek sposób utrwalać grę  przebywając  na polu gry (zdjęcia,  film
video,  itp.)  zobowiązane  są  podpisać  oświadczenie  oraz  mieć  założoną  maskę  ochronną  i  odpowiednią
kamizelkę ostrzegawczą. 
13. Grę należy przerwać natychmiast w przypadku zauważenia na polu gry osoby postronnej lub osoby ze
zdjętą maską ochronną.
14. W czasie gry należy strzelać z markera wyłącznie do osób biorących udział w grze z przeciwnej drużyny.
Zabrania się strzelać z markera z odległości mniejszej niż 5 metrów.
15. Osoby biorące udział w grze nie powinny samodzielnie modyfikować, uszkadzać ani zmieniać pozycji
znajdujących się na polu gry rzeczy.
16. Osoby, którym wydano sprzęt do gry są odpowiedzialne za jego stan oraz bezpieczne posługiwanie się
nim. W szczególności,  poza polem gry marker musi  być  zabezpieczony,  a lufa skierowana ku ziemi.  W
pozycji  odbezpieczonej  marker  może  pozostawać  jedynie  w  polu  gry.  
W strefie bezpiecznej każdy gracz zobowiązany jest zabezpieczyć spust markera.
17. Wykraczanie poza zasady gry jest zabronione. W szczególności, zabrania się walki wręcz.
18. Pod żadnym pozorem nie wolno strzelać do osób nie biorących udziału w grze, znajdujących się poza
polem gry, zwierząt, przedmiotów nie będących celem gry, osób sygnalizujących zejście z pola gry, osób nie
mających założonej maski ochronnej. Zabrania się strzelania ponad siatkę ochronną.
19. Osoba biorąca udział w grze zostaje wyeliminowana z gry w przypadku:
-  trafienia  środkiem przeznaczonym do paintballa (kulką z farbą),  pozostawiającym ślad farby na ciele,
masce, ubraniu, obuwiu itp.
- wyraźnego oświadczenia o chęci rezygnacji z gry - raz złożone oświadczenie nie może być cofnięte,
- wyeliminowania z gry z powodu nie przestrzegania Regulaminu.
20. Osoba biorąca udział w grze i zamierzająca z niej zrezygnować nie zdejmując maski ochronnej, podnosi
wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza marker ku ziemi i w ten sposób,
sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry, kierując się do strefy bezpiecznej. Zabrania mu się
w tym czasie jakiegokolwiek kontaktu z członkami swojej drużyny.
21.  Osoba biorąca udział  w grze i  zamierzająca tymczasowo zejść z pola gry z jakiegokolwiek powodu
innego  niż  rezygnacja  z  gry  (np.  z  powodu  zacięcia  się,  uszkodzenia  markera,  uzupełnienia  kulek,
wyczerpania gazu lub złego samopoczucia) zachowuje się identycznie, jak osoba biorąca udział w grze i
zamierzająca z niej zrezygnować.
22. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg, w tym, w
szczególności, nie powinny udzielać drużynom żadnych informacji o położeniu przeciwnika.



23. Należy uważać na śliskie podłoże (np. mokra trawa, drewno itp.) oraz na wszelkiego rodzaju nierówności
terenu.
24. Maksymalna dopuszczalna prędkość wylotowa kulki z markera nie może przekraczać 300 fps. (300 stóp
na sek.).
25. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy tez
niewiadomego pochodzenia.
26. Używanie własnych kulek jest zabronione pod rygorem wyeliminowania z gry bez możliwości zwrotu
uiszczonej zapłaty za grę.
27. Osoby biorące udział w grze, wypożyczające sprzęt, zobowiązane są zwrócić go po skończonej grze w
stanie w jakim znajdował się on w chwili jego wydania, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Za wszelkie
uszkodzenia  sprzętu  wynikające  z  niewłaściwego  jego  używania,  w  tym  powstałe  w  wyniku  nie
przestrzegania  postanowień  niniejszego  Regulaminu  odpowiedzialność  materialną  ponosi  osoby  biorąca
udział w grze.
28. Zabronione jest samodzielne demontowanie, regulowanie i ulepszanie markera i butli.
29. Należy unikać, w miarę możliwości, zanieczyszczenia otrzymanego sprzętu ziemią.
30. Osoby biorące udział w grze, stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych mogą
zostać usunięte z pola gry, bez możliwości zwrotu uiszczonej zapłaty za grę.
31. Uczestnik gry oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym
zakresie.
32.  Każda  z  osób  zamierzających  wziąć  udział  w  grze,  przed  rozpoczęciem  gry,  zostanie  dodatkowo
przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonowania sprzętu.
33.  Osoba biorąca udział  w grze oświadcza,  że zdaje sobie sprawę z ryzyka  udziału w grze Paintball  i
uczestniczy  w  niej  na  własną  odpowiedzialność,  a  w  razie  jakichkolwiek  nieszczęśliwych  zdarzeń  lub
wypadków, spowodowanych nie przestrzeganiem regulaminu nie będzie wnosiła jakichkolwiek roszczeń do
firmy PHU AMBERLEX Andrzej Ambroziak
34.  Każdy  z  uczestników,  przed  grą,  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  terenem  gry.  Podpisanie
oświadczenia równa się z  zaakceptowaniem terenu gry.


