Socialinė akcija
“Aktyvios pramogos mokykloms – nemokamai”

SUTIKIMAS DALYVAUTI ŽAIDIME
Sikeiant žaidime dalyvauti saugiai, nepakenkti sau ir kitiems žaidėjams
privalu laikytis žemiau nurodytų taisyklių.
GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA:
•
•
•
•
•
•

Dalyvauti žaidime esant neblaiviam;
Fiziniai kontaktai žaidimo metu;
Bėgioti, šokinėti, peršokinėti kliūtis, įšokinėti į / iššokinėti iš dekoracijų langų;
Žaisti organizatorių atitvertose teritorijose, kurių ribas nurodo žaidimų organizatorius prieš žaidimą.
Naudoti žaidimui nepritaikytą įrangą ir kitus daiktus nenumatytus žaidimo komplektuose.
Nešioti, stumdyti žaidimų aikštelės dekoracijas, įrengimus, lipti ant jų.

PRIVALOMA:
• Skirti ypatingą dėmesį visoms kliūtims ir trukdžiams, kurie gali privesti prie kritimo ar susižeidimų.
• Šaudant laikyti ginklą abejomis rankomis prispaudus prie peties. Neleidžiame šaudyti ištiesus rankas ir
laikant ginklą vienoje rankoje.
• Niekada neįremti ginklo į žaidėjo galvą ar kitą kūno vietą, taip pat nesiramstyti ginklu į grindis, ar kitus
elementus.
• Esant įrangos gedimui nedelsiant kreiptis į instruktorių.
• Žaidimo metu elgtis ramiai, objektyviai vertinti žaidimo situaciją ir žaidimo vietovės ypatumus bei su tuo
susijusias rizikas.
• Nedelsiant informuoti instruktorių apie žaidėjų gautas traumas ir nesiimti patiems jokių veiksmų.
Jeigu žaidimo metu žaidėjas padaro žalą įrangai, jis privalo atlyginti žalą organizatoriams už prarastą arba
sugadintą įrangą, išduotą žaisti Draugų mūšio žaidimui. Jei žaidimo metu buvo padaryta žąla kitam žaidėjui
ar jo įrangai, tuo atveju klausimas dėl žalos atlyginimo sprendžiamas tarp žaidėjų be organizatorių
dalyvavimo.
Pasirašydamas šia formą žaidėjas ar jo atstovas patvirtina, kad jam smulkiai išaiškintos žaidimo taisyklės ir
saugumo ir įrangos naudojimo reikalavimai, kainos, jo atsakomybė už padarytą žalą tiek organizatoriams, tiek
kitiems žaidėjams. Žaidėjas ar jo atstovas pasirašydamas šią sutikimo dalyvauti formą patvirtina, kad aiškiai
suprato visas sąlygas ir su jomis sutinka visa apimtimi bei sutinka, kad akcijos metu būtų fotografuojami
žaidimo arenoje, o nuotraukos talpinamos viešose prieigose – tinklalapiuose ir socialiniuose tinkluose.
Jeigu žaidėjas jaunesnis nei 18 metų, tuomet atsakomybę už jį prisiima suaugęs giminaitis arba įgaliotas asmuo,
kuris tai patvirtina žemiau pasirašydamas savo parašu.
Supažindinimu su šiomis taisyklėmis organizatoriai pažymi, kad neatsako už neapgalvotus žaidėjų veiksmus ir
atsitiktines traumas. Įranga skirta žaisti žaidimus visiškai nekenksminga žmogaus organizmui tame tarpe ir
regėjimo organams, kadangi lazerių šviesa žaidime nenaudojama. Žaidimo metu nenaudojami jokie skausmą
keliantys šoviniai, dažų kamuoliukai, ar šratai. Bet kokios traumos, kurios gali būti gautos žaidėjams žaidžiant,
gali įvykti tiktai nesilaikant aukščiau aprašytų taisyklių.
Žaidėjas:
Vardas:
Pavardė:
Amžius:
Parašas:
DĖMESIO! Būtina užpildyti visus laukus.

Už žaidėją atsakingas asmuo:
Vardas:
Pavardė:
Telefono numeris:
Parašas:

