Imię i nazwisko …………………

data urodzenia ............................................

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w grze paintballowej w grze paintballowej w dniu
............................................... i oświadczam, że moje dziecko ukończyło wymagany do gry rok
życia.
Jednocześnie oświadczam, iż jest mi wiadomo, że gry paintballowe polegają na oddawaniu przez
uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z markerów o napędzie pneumatycznym, kulkami
żelatynowymi wypełnionymi farba spożywczą. Jest mi również wiadomym, że używane przez
uczestników markery są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z
prędkością początkową do 90 m/sek , na odległość do 100 m.
Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest
bezpieczne tylko wtedy gdy grający przestrzega regulaminu oraz wszystkich zasad bezpieczeństwa,
inaczej jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, a
także, w przypadku złamania regulaminu, tj. np. zdjęcia maski na polu gry, poważnym
uszczerbkiem na zdrowiu.
Oświadczam zatem, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez mojego syna/moją
córkę (podopiecznego), gwarantuje także że mój syn/córka (podopieczny) będzie przestrzegał
wszystkich punktów regulaminu, m. in. nie będzie zdejmował maski podczas rozgrywek, nie będzie
strzelał do ludzi bez masek oraz do zwierząt, nie będzie strzelał do prywatnej własności, rzeczy
mogące pojawić się na terenie gry bądź w drodze na teren gry). Będzie nosił zatyczkę na lufie w
strefach bezpiecznych.
Na wypadek nieprzestrzegania w/w zasad bezpieczeństwa ponoszę wszelką odpowiedzialność za
swego podopiecznego oraz wszystkie wyrządzone przez niego szkody, a w przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku, spowodowanego nieprzestrzeganiem
regulaminu nie będę występować z jakimkolwiek roszczeniem do organizatora.
Składając podpis oświadczam, iż podałem/am dane zgodne z prawdą.
Imię i nazwisko prawnego opiekuna
Adres

……………………………………………....

…………………………………………….............................................

Telefon kontaktowy
Data i czytelny podpis

……………………… e- mail .......................................
……………………………………….............

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FUN PARK GOCLAN KAMIL z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Frezji 1 oraz w celach
akceptacji regulaminów oraz przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez FUN
PARK GOCLAN KAMIL z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Frezji 1 otraz F.U. Iwona Siwiec z siedzibą w Medynii Łańcuckiej 201 b w celach
marketingowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631, z późn. zm.) Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji

