1. Spelare och hyrestagare skall utöver angivna
vilkor följa de instruktioner som lämnas av
Spelledaren.
2. Vapen får inte avfyras före instruktioner och
genomgång av Spelledaren och därefter endast
på provskjutnings-banan och/eller anvisad
spelplan i enlighet med av Spelledaren lämnade
instruktioner. Härvid skall särskilt iakttagas att
på anvisad spelplan får vapen avfyras endast när
spel pågår.
3. Vapen får inte avfyras eller riktas mot person
som inte bär skyddsglasögon/skyddsmask.
4. Skyddsglasögon/skyddsmask skall vid all vistelse
på eller i närheten av spelplan bäras på av
Spelledarens anvisat sätt.
5. Skyddsglasögon/skyddsmask får endast avtagas
inom särsklit anvisad s.k. safezone. Om någon
vistas inom eller i närheten av spelplats utan
skyddsglasögon/skyddsmask skall spelet
omedelbart avbrytas. Skulle spelare vid
upprepade tillfällen bryta mot denna regel kan
spelaren avvisas med kvarstående
betalningsansvar.
6. Deltagare är skyldiga att visa hänsyn mot annan
deltagare.

7. All form av kroppskontakt är förbjuden.
8. Endast de vapen som uppfyller SKLs krav för
licensfria paintballvapen får bäras och användas
för spel. Övriga vapen är förbjudna att bäras på
spelbanan (gäller även knivar).
9. Hyrestagaren är skyldig att väl vårda och
använda hyrd utrustning endast för avsett
ändamål.
10. Hyrestagaren är skyldig att ersätta den skada på
utrustning som han förorsakat genom uppsåt,
slarv eller oaktsamhet eller icke ändamålsenlig
användning.
11. Om ovanstående regler och vilkor inte efterföljs
äger uthyraren rätt att omedelbart avvisa
hyrestagaren. Hyrestagaren avvisas då med
kvarstående betalningsansvar.
12. Hyrestagaren deltar i aktiviteterna på egen risk
och uthyraren ansvarar inte för någon form av
skada av vad slag det än må vara som
hyrestagaren kan komma att åsamkas, såvida
inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas
uthyraren till last.
Gäller för alla våra aktiviteter!

Ersättningskostnader: Overall 300:-, Vapen 3000:-, Plugg 20:-, Mask 400:För att få ut hyrd utrustning SKALL nedanstående uppgifter vara ifyllda VÄL
LÄSLIGA!
Minderårig

Jag har tagit del av och accepterat ovan angivna vilkor för deltagande i paintballspel.

Namn_________________________ Personnummer____________________________________
Vårdnadshavare
Namn_________________________ Namnteckning_____________________________________
Telefon________________________
För frågor är ni välkomna att kontakta oss eller besöka vår hemsida.
Waxholm Paintball
0706-664 44 41
info@waxholmpaintball.se
www.WaxholmPaintball.se

