TOTS ELS PARTICIPANTS HAN DE LLEGIR AQUESTA FULLA D’INFORMACIÓ I DE DESCÀRREGA
DE RESPONSABILITAT ABANS DE SIGNAR I PARTICIPAR EN LES COMPETICIONS DE PAINTBALL
En cas de menors d’edat, hauran se signar els seus responsables / tutors legals.
Amb la finalitat de participar en les activitats de Paintball Kankakee, el sota signat acorda i reconeix que :
. Hauran de seguir les indicacions del monitor en tot moment.
. Cada jugador rebrà un material en bon estat i serà responsable de tenir cura d’ell. El jugador que per motius aliens
al desenvolupament del joc trenqui el material, haurà d’abonar els desperfectes..
. No es podrà fumar en tota la zona dels camps de joc.
. No es podrà ingerir begudes alcohòliques ni abans ni durant el desenvolupament de la partida.
. Es obligatori portar la màscara posada correctament durant tot el joc. Una vegada eliminat,la màscara haurà de
romandre posada fins arribar al punt neutral o camp base que el monitor indicarà en cada joc.
. Les armes en la zona neutral o camp base hauran d’estar sempre amb el segur i la caputxa posats.
. En cas d’apuntar a menys de 5 metres no disparar, avisant a l’apuntat que esta eliminat.
. Esta terminantment prohibit espantar o disparar a persones alienes al joc o a animals.
. Paintball Kankakee no es fa responsable dels accidents produïts per l’incompliment d’aquestes normes, el terreny,
animals, desplaçaments, o per causa de la climatologia.
. Que estic conforme i informat de que en el lloc de competició pot haver-hi cameres de fotos del Paintball Kankakee
que recullin imatges per a la seva difusió en la pàgina Web de l’empresa.
. Reconec, entenc i accepto que he llegit aquesta fulla de descàrrega de responsabilitat i assumeixo tots els riscos
associats a la participació en les competicions de paintball i per que així consti signo aquesta fulla de descàrrega de
responsabilitat de manera voluntària i sense pressions.

FULLA DE DESCARREGA DE RESPONSABILITAT (Consentiment informat):
Segons el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físic esportives en el medi natural (art.10)

NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT
DATA DE NAIXAMENT

D.N.I.

ADREÇA

C.P.

TELÈFON DE CONTACTE

POBLACIÓ
E-MAIL

SIGNATURA DEL
PARTICIPANT:

DATA :

RESPONSABILITAT A MENORS D’EDAT: (edat mínima per jugar 14 anys amb autorització paternal).

(Nom/mare/pare/tutor)
amb DNI

com mare/pare/tutor de (nom alumne)
autoritzo (marcar amb una “X”):

□ Certifico que sóc el pare / la mare o tutor, responsable legalment del participant signant i accepto la seva
alliberació i indemnitzar les companyies i individus esmentats de totes les responsabilitats derivades de la
seva participació en la competició i activitats de paintball en el meu nom, en el dels meus hereus,
beneficiaris i familiars.
□ La participació del/de la nen/a a les activitats extraescolars d’oci i paintball a Kankakee.
□ La captació d’imatge del/la nen/a a les activitats, i que aquestes imatges apareguin a l’àrea reservada de
la pagina web de Zona Jove Ter o Paintballkankakee. (De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal (LPD), te informamos que los datos personales
contenidos en esta solicitud serán incorporados a una base de datos).
D.N.I. RESPONSABLE O TUTOR

SIGNATURA DEL RESPONSABLE O TUTOR

Els signants d'aquest full declaren:
1 .- conèixer les normes de comportament i funcionament aquí descrites, i acceptar-les.
2 .- Conèixer els riscos que existeixen en realitzar aquesta activitat i assumir sota la seva responsabilitat
els mateixos.
3 .- Tenir les aptituds físiques necessàries per practicar l'activitat de Paintball, i per tant eximir KANKAKEE
de qualsevol lesió que hi pugui haver durant una partida o pel mal ús de les instal·lacions.

