REGULAMIN korzystania z labiryntu i systemu W5 ARENA
Przed grą należy zapoznać się z obsługą broni i systemu.
Poruszanie się po terenie gry wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
Podczas gry zabrania się biegania, czołgania i skoków.
Przy korzystaniu z podestów wstęp na nie, możliwy jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem
szczególnej ostrożności.
5. Zabrania się wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów na teren gry.
6. Po zakończeniu gry ogłoszonym przez organizatora należy niezwłocznie opuścić teren gry.
7. Zabrania się przesuwania, przewracania i niszczenia przeszkód.
8. Zabrania się wspinania na przeszkody.
9. Zabrania się używania siły fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników rozgrywek
10. Karabinów nie można rzucać, kłaść na ziemię, używać niezgodnie z przeznaczeniem.
11. Na terenie pola gry obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia
12. Wadliwe działanie sprzętu nie może być podstawą do reklamacji. Każda broń będąca urządzeniem mechaniczno
elektronicznym ma prawo się zablokować, zaciąć, rozłączyć. Wadliwy sprzęt zostanie wymieniony na inny jedynie
w przypadku, w którym awaria nie powstała z winy grającego.
13. Organizator ma prawo domagać się zwrotu kosztów naprawy nieprawidłowo używanego sprzętu jak i przeszkód
zniszczonych przez uczestników rozgrywki.
14. Obsługa ma prawo wyłączyć z gry osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu.
15. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu organizator nie odpowiada.
16. Przystępujący do rozgrywek akceptują ryzyko sportowe związane z grą w laserowy paintball.
17. Osoby niepełnoletnie przebywające na terenie W5 Arena są pod stałym nadzorem swoich rodziców lub opiekunów.
18. Za szkody powstałe z winy uczestników imprez firmowych/urodzin/mini nocek, odpowiedzialność ponosi osoba
organizująca/opiekun grupy.
19. Obsługa ma prawo wykluczyć lub zabronić uczestnictwa w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających. Jednocześnie obsługa nie ma obowiązku kontrolować tychże osób w zakresie stanu
upojenia alkoholowego lub odurzenia.
20. Podpisując niniejszy regulamin użytkownik poświadcza, iż pobrany przez niego sprzęt jest sprawny, na poziomie
umożliwiającym grę w laserowy paintball na obiekcie W5 Arena.
21. Osoba grająca ma obowiązek niezwłocznie poinformować obsługę o powstałych lub wykrytych wadach pobranego
sprzętu.
22. Podpis pod regulaminem oznacza jego akceptację.
Oświadczam że zapoznałem/am się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
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