REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH OŚRODKA SZKOLENIA AGENTÓW

1.

ZASADY OGÓLNE OBIEKTU

a) Zajęcia prowadzone są dla uczestników od lat 7 do 13.
b) W czasie zajęć uczestnicy nie opuszczają obiektu, a zajęcia w całości prowadzone są na terenie Ośrodka Szkolenia
Agentów przy ul. Wojnickiej 2.
c) Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić
potencjalne niebezpieczeństwo podczas zabawy.
d) Zabronione jest przechodzenia poza siatki ochronne, wspinania się na barierki oraz wychodzenie poza obszar wskazany
przez instruktora - nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem.
e) Nie należy wnosić jedzenia i napojów do strefy zabaw.
f) Zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy - groźba zadławienia.
g) Organizator urodzin (opiekun prawny jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Ośrodka Szkolenia
Agentów.
h) Dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, pozostawienie dziecka bez
opieki możliwe jest jedynie po ustaleniu tego faktu z obsługą placówki i podaniu danych kontaktowych
rodzica/opiekuna prawnego.
i) Ośrodek Szkolenia Agentów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
j) Dzieci biorące udział w zabawie są zgłaszane do ubezpieczenia NNW, dlatego rodzic zobowiązany jest do podania
imienia i nazwiska dziecka i jego numeru PESEL .
k) Uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność
l) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie obiektu
m) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione bez opieki

2.

ZASADY GRY

a) Zajęcia prowadzi instruktor według zasad fair-play.
b) Rozgrywka polega na oddawaniu do siebie strzałów ze specjalnie przeznaczonych do tego celu wyrzutni. Zabroniona jest
walka wręcz, popychanie i przewracanie innych uczestników zabawy.
c) W trakcie zabawy uczestnik stosuje się do poleceń instruktora, w szczególności nie zdejmuje okularów ochronnych.
d) Wszelkie spory rozstrzyga instruktor.

e) W przypadku stwierdzenia przez instruktora nie stosowania się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, uczestnik
zabawy może zostać wyłączony z gry bez możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Ja, niżej podpisany, prawny opiekun ……………………………………………………………………………… ur. ……………………………..wyrażam zgodę
na jego/jej udział w grze organizowanej przez The Jokers. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższym
regulaminem. Rozumiem i akceptuję, iż w przypadku stwierdzenia przez sędziego nie stosowania się do powyższych
przepisów bezpieczeństwa, mój podopieczny może zostać wyłączony z gry, bez możliwości zwrotu wniesionej opłaty,
jednocześnie oświadczam że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału mojego podopiecznego w grze.
Przyjmuję do wiadomości, że gra polega na oddawaniu przez graczy strzałów przy użyciu broni pneumatycznej lub
elektrycznej (Nerf), celem trafiania się wzajemnie. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z ryzyka wynikającego z udziału
mojego podopiecznego w grze, i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będę wnosił roszczeń wobec organizatora
bądź jakiegokolwiek innego uczestnika gry.
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