PAINTBALL
Volmacht vanwege ouder of voogd voor deelnemers jonger dan 18 jaar.

Leesbaar invullen en af te geven samen met de identiteitskaart van de deelnemer.

Ik, ondergetekende ………………………………………………………….
Straat:…………………………………………………..
nr.: ……………..
Postnummer : ……………… Woonplaats: ………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………...……….
Geef hierbij toestemming aan zoon/dochter ……………………………………………………………………..
om deel te nemen aan een paintballsessie te Lissenvijver Sportcentrum ,
2440 Geel, België. (telefoon: 0032 14302736).
Verklaar op de hoogte te zijn dat:
1. Paintball zowel geestelijk als lichamelijk intensief is en dat het spel fysieke inspanningen vergt.
2. Paintball gevaarlijk kan zijn indien men zich niet houdt aan de veiligheidsregels die
voor de aanvang zullen worden uitgelegd.
3. Dat er een reglement moet worden gelezen en ondertekend en alle regels strikt moeten worden nageleefd.

Bevestig en kom overeen dat de deelnemer:
1. Vrijwillig deelneemt aan de activiteit.
2. Geestelijk en lichamelijk in staat is de inspanningen aan te kunnen die met het spelen van Paintball gepaard gaan.
3. Zich zal houden aan het reglement en spelregels van Paintball.
4. Strikt belooft de oogbeschermers te dragen en niet af te doen, zolang hij/zij zich bevindt in de spelzone.
5. De oogbeschermers nooit zal afnemen behalve met toelating en onder toezicht van de spelleider
in de veiligheidszone.
6. Onder geen enkele omstandigheid iemand opzettelijk op hoofd of gezicht zal schieten.
7. Het wapen met de nodige omzichtigheid en volgens de instructies moet gehanteerd worden.
Bevestig en kom overeen dat bij het niet opvolgen van reglementen en veiligheidsregels:
1. De deelnemer onmiddellijk uit het spel en de speelzone kan gezet worden door de spelleider (Marchal).
2. Elke claim of aansprakelijkheid t.a.v. Lissenvijver vervalt.
3. De verzekering, onder welke vorm dan ook, niet meer van toepassing is.
4. Zoals het fout gebruik van het wapen (bijvoorbeeld balletjes uit het zand oprapen en terug in het wapen laden)
met schade als gevolg, er een schadevergoeding kan geeist worden.

Ik verklaar dat bovenstaande voorwaarden gelezen, begrepen en goedgekeurd zijn;
Handtekening;

