
 

 

FORMULAR DE ACCEPTARE A UNOR REGULI DE SIGURANŢĂ, TERMENI DE 

PARTICIPARE ŞI SCUTIRE DE RESPONSABILITATE  

 

 

Toţi jucătorii/ tutorii trebuie să citească, să fie de acord, să semneze şi să urmeze toate regulile de 

siguranţă şi instrucţiunile responsabililor. O eventuală încălcare a regulilor de siguranţă va duce la 

retragerea imediată şi obligatorie a lor din câmp, fără returnarea banilor.  

 

 

REGULI DE SIGURANŢĂ 

 

1. MASCA DE SIGURANŢĂ trebuie purtată de către orice persoană în interiorul limitelor 

câmpului şi cât timp aceasta se află în interiorul lui. Sunt permise doar măşti full-face paintball 

cu protecţia urechilor. Modificările sunt strict interzise. Nu va trebui să iasă în nici o situaţie. 

Ele nu se vor deschide pentru a fi curăţate, dacă nu vedeţi sau dacă s-au murdărit sau dacă 

sunteţi ascuns, pur şi simplu nu scoateţi Masca. Chemaţi arbitrul pentru orice situaţie.  

Prima dată vi se va face un avertisment.  

A doua oară veţi fi eliminaţi din jocul curent.  

A treia oară jocul se termină pentru dumneavoastră, veţi fi eliminat din câmp fără a vi se restitui 

banii. 

2. SUNT INTERZISE TRAGERILE în orice regiune în afara câmpului de acţiune. Sunt 

interzise tragerile în orice spaţiu în afara plaselor sau pe acestea şi tragerile la întâmplare. 

Trebuie să vedeţi unde trageţi.  

3. TOATE DECIZIILE ARBITRILOR SUNT DEFINITIVE. Nu este permis ca jucătorii sau 

spectatorii să fie în dezacord cu arbitrii în nici o condiţie.  

4. ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE A ŢEVII ŞI SIGURANŢELE trebuie folosite în orice 

moment în orice zonă a terenului, în afara câmpului stabilit pentru acţiune. Întotdeauna, înainte 

de a vă lăsa marcărul pentru a ieşi din câmp veţi scoate siguranţa şi echipamentul de protecţie a 

ţevii.  

5. ESTE INTERZISĂ CĂŢĂRAREA în copaci, pe vehicule sau pe orice alt dispozitiv sau să 

intraţi sub vreun vehicul şi, de asemenea, orice confecţionare a unei capcane.  

6. ESTE INTERZIS CONTACTUL CORPORAL între jucători sau arbitrii.  

7. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA alcoolului sau a medicamentelor ilegale în stabilimentele 

noastre. Oricine foloseşte sau este sub influenţa alcoolului sau a alte substanţe, va ieşi din câmp. 

Încălcările repetate vor duce la eliminarea din stabiliment.  

8. ESTE INTERZISĂ VIOLENŢA VERBALĂ, blasfemia, strigătele, nu vor fi tolerate 

referinţele rasiale, naţionaliste sau religioase.  

9. FUMATUL este permis doar în spaţiile deschise departe de plase şi în safe area.  

10. ESTE INTERZIS ECHIPAMENTUL CARE NU E APROBAT sau eventuale obiecte 

periculoase. Toate armele de foc, cuţitele, instrumentele, substanţele chimice etc. sunt interzise. 

Administratorul câmpului trebuie să aprobe întreg echipamentul înainte de intrare.  

11. SUNT INTERZISE ORICE MODIFICĂRI. Nu este permisă modificarea, de către jucători, a 

măştilor de siguranţă, a armelor, a obstacolelor sau a oricărui obiect mobil sau imobil în spaţiu 

sau câmp. 

12. SPECTATORII sunt obligaţi să poarte ochelari de protecţie, cu excepţia situaţiei în care se 

află cu cel puţin un metru în spatele plaselor de siguranţă. Nu este admisă nici o excepţie.  



13. NU ESTE PERMIS să aduceti propriile dvs. bile de paintball, există pericolul de a fi răniţi 

jucătorii, din cauza eventualei calităţi proaste a bilelor. Nu utilizaţi bilele sub teren . Se vor 

sparge în marcăr-ul dvs şi culoarea vă va bloca arma. Nu aruncaţi bilele de paintball  pe teren. 

Este interzis. Aruncaţi bilele folosite la gunoi.  

14. TOATE MARCĂRELE trebuie să fie reglate la 280 fps sau mai puţin. Persoanele 

responsabile îşi păstrează dreptul de a supraveghea sau de a încerca rapiditatea fiecărui marcăr 

care este utilizat în interiorul stabilimentului în orice moment. Toate marcărele trebuie să fie 

semi-automate. O apăsare de trăgaci pentru orice tragere. Orice alta nu este permisă! 

 

 

TERMENI DE PARTICIPARE ŞI SCUTIRE DE RESPONSABILITATE  

 

După ce am citit şi am înţeles regulile de siguranţă, sunt de acord şi accept termenii de participare de 

mai jos:  

1. Cunosc faptul că Paintball-ul poate fi uneori obositor şi dureros din punct de vedere somatic şi 

intelectual, înţeleg de asemenea că este un joc dificil şi faptul că el comportă pericole şi este 

posibil ca au să fiu rănit sau să mă rănesc eu însumi, uşor sau grav, de către un coechipier sau 

de către un adversar al meu, în interiorul sau în exteriorul câmpului. Este posibil să simt un 

disconfort sau orice pericol pentru sănătatea mea din propria mea neglijenţă, din neglijenţa unui 

coechipier sau a vreunui adversar al meu sau din orice altă raţiune. Pentru oricare dintre 

motivele de mai sus informez imediat persoana responsabilă cu Paintballer-ii care se află în 

apropierea mea.  

2. Cunosc faptul că jocul se desfăşoară în aer liber şi există pericolele pe care le comportă 

sporturile în aer liber, insecte, teren accidentat, plante, spini etc., pe care le accept.  

3. Persoanele responsabile  au depus orice efort posibili astfel încât să fie redusă la minim 

posibilitatea unui accident în interiorul câmpului, echipând jucătorii cu un echipament special 

(mască-vestă de siguranţă, protector gat) iar arbitrii se preocupă ca participanţii să fie informaţi 

şi să înţeleagă regulile de siguranţă pentru a putea să vă distraţi cât timp vă aflaţi cu noi.  

 

Declar că am citit cu atenţie şi am înţeles prezentul formular şi accept de bunăvoie regulile de 

siguranţă, termenii de participare şi scutirea de responsabilităţi pentru K. Papadimitriou – D. 

Bekiaroglou SA (Paintballer), arbitrii, judecătorii, funcţionarii şi proprietarii pentru orice accident ce 

survine din propria mea neglijenţă sau a unui coechipier al meu, a câmpului sau din orice alt motiv.  

 

Nume şi prenume                                        Semnătură                                                 Dată 

 

 

- - - - - - - - - - - -                                      - - - - - - - - - - - - -                                - -/- -/- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENTRU JUCĂTORI SUB 18 ani  

 

 

Eu, _______________________________ părinte/ tutore al ________________________, declar că 

am citit şi am înţeles şi sunt de acord cu regulile de siguranţă, cu termenii de participare, cu scutirea de 

responsabilitate şi îi permit lui ___________________________ să participe la orice activitate în 

spaţiile câmpului de Paintballer, asumându-mi întreaga responsabilitate pentru comportamentul lui.  

Prezentul este valabil pentru: astăzi – pentru o lună – pentru şase luni – pentru un an (a se marca 

opţiunea dorită) 

 

 

Nume şi prenume                                        Semnătură                                                 Dată 

 

 

- - - - - - - - - - - -                                      - - - - - - - - - - - - -                                - -/- -/- - 

 

 


