PAINTBALL RIUDAURA
Autorització per a menors d’edat i cessió de drets d’imatge
Aquesta activitat no és apta per a menors de 14 anys
Normes per a practicar el paintball
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El jugador ha de tenir les condicions físiques i psíquiques adequades per a la pràctica
d'aquesta activitat.
Està prohibit jugar al Paintball sota l’efecte d'alcohol o drogues.
El jugador ha d'obeir en tot moment les indicacions dels monitors.
És obligatori portar posada la màscara de protecció durant el transcurs del joc. Només
es podrà treure la màscara a la zona indicada.
El segur de la marcadora s'ha de dur posat quan no s’està jugant.
Està prohibit entrar la marcadora a la zona neutral. S’ha de dipositar al lloc destinat
abans d’entrar-hi.
Està prohibit disparar a la zona neutral i fora del recinte habilitat per a l’activitat de
Paintball.
No es permet espantar, apuntar o disparar a animals i/o persones alienes al joc.
No es permet ultrapassar els límits del recinte de joc.
Està prohibit disparar a un jugador a menys de 8 metres de distància.
Cal tractar el material amb cura.
Està prohibit carregar la marcadora amb qualsevol objecte que no siguin les boles que
proveeix el centre de paintball.

En cas que el jugador no compleixi la normativa que estipula aquest contracte o que els
monitors considerin que el jugador està posant en perill la seva seguretat o la dels altres, serà
obligat a abandonar el joc i es donaran per acabades totes les partides sense dret a cap
reclamació.
Jo, ____________________________________________ amb DNI _______________ , com
a representant legal de

_____________________________________________ amb DNI

_______________, d’edat _____, autoritzo la pràctica de l’activitat de Paintball al centre
Paintball Riudaura amb NIF X6929149C el dia ____ de _____ del 2017.
Així mateix, em faig responsable que el menor conegui les normes de seguretat i assumeixo
qualsevol responsabilitat sobre les possibles conseqüències del seu incompliment. Per tant,
eximeixo a l'empresa Paintball Riudaura dels danys materials i/o personals que sobrevinguessin
en cas de no respectar les condicions de seguretat establertes.
Amb aquest contracte el sotasignat manifesta rebre l’equip en les condicions òptimes per a poder
realitzar aquesta activitat. Els danys ocasionats en el material deguts a un mal ús, suposaran la
reposició del mateix.
D’acord amb la llei orgànica 1/1982, autoritzo la cessió dels drets d’imatge a Paintball Riudaura
per la presa d’imatges del menor durant el transcurs de l’activitat de Paintball i a la seva difusió
a través de la xarxa social Facebook i la web paintballriudaura.cat. En qualsevol moment, puc
sol·licitar la retirada de les imatges on surt el menor dels citats enllaços. Aquesta autorització és
completament gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o
indemnització per aquest permís acordat amb Paintball Riudaura.
He llegit l'autorització, cessió de drets d’imatge i acord anterior abans de la seva execució i estic
totalment d'acord amb els seus continguts.
Signatura representant legal

