OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że:
• Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintballowego oraz Regulaminem
pola paintballowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
• Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera
paintballowego;
• Jestem świadomy faktu, iż firma Ranczo Andrzej Hallmann, zwana dalej Wypożyczającym, jest
jedynie wypożyczającym sprzęt paintballowy (marker paintballowy, maska, butla na CO2, zatyczka
do lufy, opcjonalnie – mundur i wycior), zwany dalej Zestawem paintballowym;
• Na Wypożyczającym nie ciążą żadne zobowiązania ani nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby użytkujące wypożyczony przez niego
sprzęt, od momentu wypożyczenia, do momentu oddania Zestawu paintballowego;
• Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego;
• Otrzymałem Zestaw paintballowy sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi
bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń;
• Będę natychmiast informował Wypożyczającego o jakimkolwiek niepożądanym działaniu Zestawu
paintballowego;
• Zobowiązuję się do zwrócenia Zestawu paintballowego w stanie nienaruszonym;
• Od momentu wypożyczenia, do momentu oddania Zestawu paintballowego, jestem za niego, oraz za
wszelkie szkody wyrządzone w wyniku jego użytkowania w pełni odpowiedzialny;
• Zostałem powiadomiony o konieczności prawidłowego użytkowania maski paintballowej podczas
gry i po grze, oraz o fakcie, iż niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa może spowodować
utratę zdrowia mojego i innych uczestników, a także osób postronnych;
• Nie będę używał Zestawu paintballowego będąc pod wpływem alkoholu, leków i innych substancji,
mogących negatywnie wpływać na moją ocenę sytuacji;
• Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję wszystkie wyżej wymienione punkty;
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) z dnia 27.04.2016 r. ;
_________________
imię i nazwisko

_______________
podpis

_______________
data

Ja ………………………………... wyrażam nieodpłatną zgodę firmie Paintball Ranczo na publikację
mojego wizerunku na stronie internetowej paintballranczo.pl oraz firmowym profilu Facebook.
_________________
podpis

________________
data

