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PROHLÁŠENÍ           STUDENT 
Já níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem objednávky             
hry paintball a souhlasím s obchodními podmínkami “Paintball Game Olomouc z.s.“. Dále prohlašuji, že              
jsem si plně vědom(á) charakteru a obsahu hry zvané paintball, jakož i skutečnosti, že k naplnění               
účelu této hry jsou uzpůsobeny hráčské plochy, že jsem povinen používat zbraně v souladu s návodem              
k použití a dodržovat bezpečnostní pokyny s jejím použitím spojené, že jsem povinen používat            
ochranné prostředky a dbát zvláštní opatrnosti, abych neohrozil zdraví své, jakož i ostatních             
spoluhráčů. Jsem si plně vědom skutečnosti, že se zúčastňuji hry zcela a pouze na vlastní nebezpečí,                
a že provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození na mém zdraví či na mých               
věcech, ke kterému by došlo v průběhu hry či v její souvislosti.Dále prohlašuji, že v souvislosti se              
zapůjčením zbraně jsem byl seznámen s návodem k jejímu použití, jakož i se všemi bezpečnostními             
pokyny, a jsem si plně vědom mé odpovědnosti za případné nedodržení návodu k použití, poškození či               
zničení zapůjčené zbraně. Toto prohlášení se vztahuje na akce pořádané zapsaným spolkem Paintball             
Game Olomouc v krytých i otevřených prostorách. Na níže podepsané osoby se v případě úrazu             
vztahuje pojištění. 
 
 

 Příjmení, jméno Datum 
narození 

Podpis Vyba
vení 

Oděv 
50,- 

200 
kuliček 

Kuličky Celkem 

1    150  200   
2    150  200   
3    150  200   
4    150  200   
5    150  200   
6    150  200   
7    150  200   
8    150  200   
9    150  200   
10    150  200   
11    150  200   
12    150  200   
13    150  200   
14    150  200   
15    150  200   
16    150  200   
17    150  200   
18    150  200   
19    150  200   
20    150  200   
21    150  200   
22    150  200   
23    150  200   
24    150  200   
25    150  200   
26    150  200   
27    150  200   
28    150  200   
29    150  200   
30    150  200   
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