PROHLÁŠENÍ NEZLETILÉHO
O ÚČASTI VE HŘE PAINTBALL NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Já níže podepsaný/á ……………………….………………………., nar. ………………………………
Trvale bytem ………………………………………………………………………………
tímto prohlašuji, že se účastním bojové hry paintball organizované Filipem Kutínem,
IČ 01529790, s místem podnikání Brno, Střední 11, PSČ 602 00 (dále jen „provozovatel“),
po celou dobu své účasti na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.
Před vstupem do prostor hřiště, ve kterém hra probíhá, jsem byl/a podrobně seznámen/a
s provozním řádem areálu, bezpečnostními pravidly hry paintball a pokyny provozovatele
(dále jen „pravidla“), kterými se budu řídit.
Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku škod a poranění spojených s povahou hry
paintball. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe,
ostatních účastníků, jakož i třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů provozovatele,
nebo jím pověřených osob a aktivně předcházet vniku škod na zdraví a majetku.
Po tomto poučení prohlašuji, že se hry paintball pořádané provozovatelem účastním na
vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že provozovatel nenese žádnou odpovědnost
za škodu na zdraví nebo majetku, pokud mi taková škoda v souvislosti s mojí účastí ve hře
vznikne. Explicitně prohlašuji, že nebudu vstupovat do prostor hřiště, ani manipulovat
v prostoru areálu se zbraní, pod vlivem alkoholických nápojů, či jiných návykových látek.
Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou porušením pravidel třetí osobou.
Vlastnoruční podpis účastníka ……………………….………………………., datum …………………………..

Prohlášení zákonného zástupce osoby mladší 18 let:
Já níže podepsaný/á ……………………….………………………., nar. ………………………………
Trvale bytem ………………………………………………………………………………
jakožto
zákonný
zástupce,
souhlasím
s
účastí
mého
syna/dcery
……………………….………………………., datum narození ………………………., na bojové hře paintball,
konané dne ………………………., provozovatelem. Dále potvrzuji, že jsem si vědom/a možných
rizik spojených s touto aktivitou a přebírám veškerou odpovědnost za jednání svého
syna/dcery během celé doby trvání jeho účasti ve hře. Jsem si vědom, že můj syn/dcera se
může hry účastnit pouze s mým vědomím a souhlasem, kdy bez doložení tohoto prohlášení
nebude do areálu vpuštěn.
Datum:
Úředně ověřený podpis zákonného zástupce:
(Tento souhlas je nutný ke splnění podmínky Zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Provozovatel se zavazuje, že výše uvedené údaje
neposkytneme třetím stranám a budou použity výhradně pro jeho potřebu.)

