Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Čáslav
Paintballová liga

Paintballová liga
Bezpečnostní pokyny a souhlas zákonného zástupce dítěte
Bezpečnostní pokyny:
• Všichni soutěžící a další přítomné osoby jsou povinny řídit se pokyny rozhodčích
a organizátorů.
• Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné
osoby po celou dobu turnaje nosit na obličeji ochrannou masku. Potřebuje-li se hráč sundat
masku k odstranění silného zamlžení či jiného znečištění, je povinen upozornit na to
rozhodčího, a teprve za jeho asistence si může masku sundat a vyčistit – a to následujícím
způsobem: zvedne ruku a se zdviženou rukou opustí prostor hřiště, teprve po opuštění
hříště může masku sundat a očistit.
• Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry. Mimo hrací zónu a čas se nosí zbraně
zásadně vždy zajištěné.
• Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakékoliv předměty,
nosit s sebou nože a jiné předměty, které mohou způsobit úraz.
• Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazené ochranné
masky. Na rozhodčí a ostatní nehrající se nesmí střílet, ani když mají nasazenou ochrannou
masku. Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba
nebo osoby nemající nasazenou ochrannou masku, je povinen ihned zastavit palbu a
upozornit na tuto skutečnost rozhodčího nebo organizátora.
• Je zakázáno lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky.
• Hráč nesmí být pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.
• Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla.
Za hrubé porušení těchto pravidel ohrožující zdraví zúčastněných je hlavní rozhodčí
oprávněn hráče diskvalifikovat ze hry na celou dobu turnaje.
Zákonný zástupce účastníka bere na vědomí, že:
• Každý účastník i diváci a rozhodčí se účastní hry na vlastní riziko a z vlastní vůle.
• Každý účastník se zavazuje bezpodmínečně dodržovat výše uvedená bezpečnostní pravidla.
• Každý hráč odpovídá za škody způsobené jeho zaviněním na věcech mu zapůjčených.
• Hráč nemá žádné zdravotní omezení, které by mu bránilo ve hře.
• Po zásahu kuličkou může dojít k drobným zraněním (modřiny, ...).

Jméno a přijmení dítěte: ............................................. Datum narození: .......................
Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Čáslav se sídlem Aloise Jiráska 694, Čáslav a
Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 jako správci údajů používali na akci
pořízené videozáznamy a fotografie zachycující podobu uvedeného dítěte k dokumentaci a
propagaci své činnosti. Souhlas uděluji na dobu 10 let.
ANO / NE
Svým podpisem stvrzuji, že rozumím výše uvedeným pokynům, beru na vědomí výše uvedené věci a
souhlasím s účastí mého dítěte na akci Paintballová liga. Beru na vědomí, že své souhlasy mohu
písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů
řeší interní směrnice Pionýra, z. s.

Datum: .......................

Podpis zákonného zástupce: ......................................

