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Souhlas účastníků TÁBORA HUTĚ ke hře paintball 
 

 
(Rodič / zákonný zástupce) Já ……………………………………………………………… nar. 

………………………….. souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera zúčastnili hry PAINTBALL se vzduchovými 

zbraněmi organizované na TÁBOŘE HUTĚ.   

Jméno (syna/dcery) ……………………………………………………………………. 

RČ.…………………………………. 

  

Prohlášení  
 
Pořadatel TÁBORA HUTĚ se zavazuje před začátkem paintballového tábora seznámit účastníky včetně vašeho/vaší 
syna/dcery s bezpečnostními pravidly tábora, pravidly bezpečného zacházení se zbraněmi, a pravidly hry. Každá hra 
bude probíhat pod vedením a pod dozorem vedoucích starších 18 let. Při každé hře bude přítomen zdravotník. 
Účastníci se prostřednictvím svého zákonného zástupce zavazují veškerá pravidla a instrukce bezpodmínečně 
dodržovat tak, aby nedošlo ke zranění jak sebe, tak ostatních hráčů. V případě nedodržení pravidel bezpečnosti a 
fair-play může být účastník diskvalifikován ze hry. Při opakovaném porušování bezpečnostních pravidel může být 
účastník vyloučen z tábora. V případě vyloučení z tábora nemá účastník ani zákonný zástupce nárok na vrácení 
úhrady pobytu a to ani její poměrné části. Po dobu bojových her jsou všichni účastníci povinni nosit ochranný oděv a 
masku tak, aby celé tělo bylo chráněno proti poranění kuličkami. V průběhu hry může při zásahu kuličkou dojít 
k drobným poraněním typu podlitiny a modřiny. V případě nedodržení pravidel a řádu můžou být následky horší – 
např. při svévolném odložení ochranné masky a brýlí a následném zasažení kuličkou do obličejové části může být 
doba léčení dlouhá, eventuálně mohou nastat i trvalé následky! Taktéž neodbornou manipulací se zbraněmi může 
dojít k poškození jak samotné zbraně tak následně i účastníka. Výzbroj bude proto přidělena pouze na dobu 
nezbytnou pro hru samotnou a i v případě vlastních zbraní budou mimo hru uzamčeny v prostoru k tomu 
vyhrazenému provozovatelem tábora.  
 
Dále účastník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že bude postupovat v souladu s pravidly boje se vzduchovou a 
cvičnou zbraní. Prohlašuje tímto, že nemá tělesná ani jiná mentální poškození a problémy, které by mohly způsobit 
nebo mít za následek okolnosti, které by vedly k tomu, že by přivodil jakoukoli škodu sobě nebo druhým a je si plně 
vědom, že ke hře se vzduchovou zbraní je potřeba intenzivní tělesné i duševní koncentrace.  
 
Účastník souhlasí, že bude ve hře zachovávat pravidla fair-play a požadavky organizátorů při hře a nařízení všech 
svých vedoucích.  
 
 
Prohlašuji, že tento formulář podepisuji za plného vědomí a bez jakéhokoliv fyzického či psychického nátlaku zcela 
dobrovolně. 
 
 
Dne/v: …………………………………………….............................……………………………………………. 
 
 
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………................…………………………………. 
 
 
Podpis účastníka: ………………….................………………………................…………………………………. 
 


