OŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE DLA UCZESTNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH

My, niżej podpisani rodzice/opiekunowie:
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczamy, iż:
• zapoznaliśmy się z regulaminem gier paintball w Parku Linowym w Spale
• jest nam wiadomym, że gry paintball’owe polegają na oddawaniu przez uczestników
strzałów do siebie (symulacja walki) z markerów kulkami z żelatynową farbą
• jest nam również wiadomym, że używane przez uczestników markery są napędzane
sprężonym powietrzem i wyrzucają żelatynową kulkę z prędkością początkową do 91
m/sekundę, na odległość do 100 metrów.
• mamy świadomość, iż uczestnictwo w grach paintball’owych jest obarczone ryzykiem
zaistnienia nieszczęśliwych wypadków takich jak potłuczenia, otarcia, zwichnięcia,
złamania, a w skrajnych przypadkach kontuzji w wyniku których dojść może do
uszkodzenia ciała
• wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszego syna/córkę oraz
oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasz syn/córka nie
będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek
konsekwencji prawnych i finansowych wobec organizatora gry, bądź jakiegokolwiek
innego uczestnika gry paintball’owej.

..........................…………………………………………………...........................................................
data i podpis rodzica/opiekuna
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