
                          
info@goingepaintball.se
www.goingepaintball.se

                                                                                                             

                                                                                                             

MÅLSMANS INTYG
                                                                                                             

Sida 1 av 2

Härmed intygar jag att

_____________________________________________________
Namn spelare

_____________________________________________________
Personnummer spelare (ÅÅÅÅ-MM-DD)

har tillåtelse att spela paintball hos Göinge Paintball på egen risk. Som målsman är jag
medveten och accepterar att Göinge Paintball  och markägare inte ansvarar för skador
som kan uppkomma vid spel och att mitt barn spelar på egen risk där målsman själv tar
ansvar. Som målsman har jag även läst och godkänt informationen på sida 2 nedan samt

informationen som finns på våran hemsida http://www.goingepaintball.se

Intygas av målsman

_____________________________________________________
Underskrift målsman

_____________________________________________________
Namnförtydligande målsman

_____________________________________________________
Telefon målsman

            
       

Alla fält måste vara ifyllda för att vi ska acceptera spel av ungdomar under 18år. 
Föräldern skall även vara anträffbar på telefonnumret ifall vi ringer för att kontrollera.    

Mer information om paintball hittar ni på http://www.goingepaintball.se eller ring för mer 
information. 
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                                                                                                             Regler 

1. Viktigt att tänka på är att så länge du är på banan måste du ha skyddsmasken på.

2. När du står i safe-zonen skall du ha antingen en pipplugg i pipan eller en barrel-condom runt pipan.

3. Vid Safe-Zonen får man ej skjuta med markören.

4. Man får aldrig sikta på varandra utanför banan.

5. Utrustningen skall handskas med sunt förnuft, tar man sönder någon utrustning på grund av oförsiktighet
blir man ersättningsskyldig enligt pris tabell på vår hemsida http://www.goingepaintball.se.

6. Utanför banan får man endast skjuta med markören på utmarkerade platser mot fasta utmärkta mål.

7. Man får ej såga, hugga i träd, gräva gropar, kasta skräp eller på annat sätt skada naturen.

8. Allt spel sker på egen risk, Göinge Paintball ansvarar ej för skador under spel eller utanför spel.

9.  All form av kroppskontakt är förbjuden under spel IE slå, knuffa, fälla varandra mm mm.

10. Spelare som ej följer dessa regler kan komma att stängas av utan återbetalning av betalda avgifter.

11. Skyddsutrustning skall alltid används av alla som befinner sig vid en som skjuter med markör.

12. Börja inte skjuta på varandra innan spel har börjat.

Alla som spelar på våra  banor skall antingen vara minst 18 år eller vara 15år+ med målsmans 
godkännande (Minst en i gruppen måste vara 18år eller över om det finns spelare under 18år).

Är du under 18 år men över 15 år och har OK hemifrån så skall denna blankett tas med. Blanketten skall 
vara godkänd och påskriven av din målsman. Vill målsman prata med oss be dem kontakta oss på
072-2532747. Vi gör eventuella stick prov och ringer målsman för att kontrollera.

OBS: Vid spel under 15år MÅSTE målsman vara närvarande under hela spelets gång samt fyllt i denna 
blankett.

Målsman ansvarar helt och hållet för egna barn. Varken Göinge Paintball eller markägare tar något ansvar 
om skador skulle uppkomma. Allt spel sker på egen risk.

Att tänka på:
Vid spel av paintball kan blåmärken förekomma, då man blir träffade av färgkullor. Beroende på avstånd när 
man blir träffad så kan man få ett och annat blåmärke.
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