Data___/___/_______r. Godz:____:____

Oświadczenie uczestnika rozgrywek
Klub Sportu interaktywnego - Arena ZOLTAR Bielsko-Biała
1. Ja niżej podpisany oświadczam, że jest mi wiadome, iż paintball interaktywny jest sportem wymagającym ogromnego wysiłku psychofizycznego i mogącym powodować kontuzje [ otarcia,
zadrapania, siniaki, złamania czy inne negatywne skutki zdrowotne]. Jestem tego świadomy(a) i dobrowolnie decyduję się na udział w grze.
2. Zapoznałem(am) się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu ZOLTAR i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na udział w działaniach ruchowych i innych związanych z paintballem interaktywnym.
4. Oświadczam, że jestem całkowicie trzeźwy co poświadczam podpisem poniżej.
5. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone sobie i innym w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu ZOLTAR, lub rekwizytów czy dekoracji, a
także za te wynikłe z niestosowania się do regulaminu oraz za które nie ponosi odpowiedzialności zarządca areny.
6. Oświadczam, że korzystam z areny, w tym z budowli z drewna i płyt, podestów, obniżeń, podbiegów, bunkrów, opon, beczek, skrzyń rekwizytów, dekoracji i innych wzbogacających pole gry
na własną odpowiedzialność i jestem świadomy, że korzystanie z nich może być dla mnie niebezpieczne.
7. Jestem świadomy wszelkich zagrożeń wynikających z udziału w rozgrywkach.
8. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.
9. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu bądź tez innych uczestników gry.
10. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.
11. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu areny i składając podpis pod niniejszym oświadczeniem, akceptuję wszelkie jego postanowienia.
12. Wyrażam zgodę na udział nieletniej osoby pozostającej pod moją opieką i ponoszę pełną odpowiedzialność za zachowanie tej osoby.*
13. Biorę odpowiedzialność za osoby nieletnie mając świadomość, że regulamin pozwala na grę dzieci od 10 roku życia.*
14. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę "KATION" w Bielsku-Białej zgodnie z
ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną i
mailową. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczanie moich zdjęć (w przypadku rodziców/opiekunów wyrażają oni zgodę również na umieszczenie zdjęć swoich podopiecznych) z pobytu na
Arenie Zoltar Bielsko-Biała na stronie internetowej oraz na profilu facebook organizatora rozgrywek. Powyższe zgody mogą być odwołane w każdym czasie w formie pisma złożonego w siedzibie
organizatora.
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**Wpisz swoją datę urodzenia, a przed urodzinami wyślemy Ci smsa z zaproszeniem na darmową grę Laser Tag (0.5 h lub 1h). Warunkiem skorzystania z promocji jest okazanie otrzymanego smsa oraz potwierdzenie daty
urodzenia dokumentem tożsamości. Z promocji może skorzystać solenizant 1 dzień przed urodzinami, w dniu urodzin lub dzień po urodzinach.

