Prevádzkový poriadok
- Všetci súťažiaci a prítomné osoby sú povinné sa v priebehu hry i počas prestávok riadiť pokynmi rozhodcov a
organizátorov.
- Platí prísny zákaz účasti na paintballovej hre pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových
látok.
- Hráč po prevzatí výstroja si dôkladne skontroluje všetko vybavenie či je v poriadku.
- Po prevzatí výstroja zodpovedá za ne každý účastník osobne, v prípade poškodenia či straty zbrane, doplnkov,
výstroja alebo ich častí je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške.
- Každý hráč sa zúčastní hry na vlastnú zodpovednosť.
- Organizátor pri hre nenesie zodpovednosť za ujmy na zdraví fyzického alebo psychického charakteru
zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných,
herných alebo iných stanovených pravidiel hry,
- Organizátor nenesie zodpovednosť za poškodenie odevu alebo časti odevu zúčastnených hráčov, divákov a
ostatných prítomných; odporúča sa používať oblečenie primerané tejto hre.
- Na ihrisku kde hrozí zásah značkovacou guličkou, musia hráči po celú dobu hry nosiť na tvári ochrannú masku.
- Ak si potrebuje hráč dať dole masku, je povinný na to upozorniť rozhodcu a za jeho asistencie si ju môže sňať a
vyčistiť.
- Strieľať je povolené len na ihrisku v priebehu hry, alebo na miestach určených k testovaniu, alebo vybíjaniu
zbraní.
- Mimo hraciu zónu sa nosia zbrane zásadne zaistené s navlečeným bezpečnostným náhubkom.
- Je zakázaný fyzický kontakt medzi hráčmi,
- Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou zbraňou na hráča bez nasadenej masky.
- Na rozhodcov a ostatných prítomných, ktorí sa nezúčastňujú hry, sa nesmie strieľať, aj keď majú nasadenú
masku.
- Ak hráč spozoruje v priebehu hry že sa v priestore ohrozenom streľbou nachádza osoba bez masky, je povinný
zastaviť paľbu a upozorniť na túto skutočnosť organizátora / rozhodcu.
- Je zakázané poškodzovať prvky ihriska, resp. iné zariadenie areálu, každý hráč je povinný poznať a dodržiavať
uvedené bezpečnostné pravidlá za hrubé porušenie pravidiel je organizátor - rozhodca oprávnený hráča
diskvalifikovať z turnaja - hry, prípadne ho vykázať z areálu ihriska.
- Všetci návštevníci sú povinní sa riadiť vnútorným poriadkom a bezpečnostnými pravidlami.
- Ďakujeme Vám za dodržiavanie vnútorného poriadku a bezpečnostných pravidiel v záujme ochrany zdravia
všetkých návštevníkov ihriska.
- Všetci hráči sú povinný zabezpečiť si na hru pevnú obuv.
- Hráč je povinný si zaobstarať odev s dlhým rukávom, nie kraťasy a tielko poprípade tričko s krátkym rukávom)

