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Regulamin gry

FORMACJA BOJOWA

1. Nigdy  nie  używaj  strzały,  która  jest  uszkodzona  lub  nie  ma  miękkiej
nasadki.  Każdorazowo  przed   użyciem  strzały  należy  sprawdzić  czy  w
piance  nie  znajdują  się  ciała  obce,  tj.  kamienie,  szkło  itp.  Uszkodzone
strzały należy niezwłocznie oddać osobie z obsługi,

2. Nie wolno oddawać pustych strzałów, tzn. naciągać i puszczać cięciwy bez
założonej na nią strzały. Może to powodować okaleczenie  lub uszkodzenie
łuku,

3. Do  gry  mogą przystąpić  osoby,  które  ukończyły  18  rok  życia.  Młodsze
osoby mają obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna. 

4. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających,

5. W  przypadku  uszkodzenia  sprzętu  gracz  ponosi  odpowiedzialność
materialną, 

6. Każdy zawodnik znajdujący się  na polu gry musi  mieć założoną maskę
ochronną, 

7. Gracz zostaje wyeliminowany z gry gdy:

a. zostanie trafiony,

b. sam zrezygnuje z gry,

c. nie przestrzega regulaminu gry,

8. Nie wolno strzelać do osób i rzeczy nie będących celem gry,

9. Minimalna odległość z której  wolno oddać strzał do przeciwnika wynosi 2
metry,

10. Jako  warunek  dopuszczający  do  udziału  w  grze  Walki  Łuczników
organizowanej przez  Formacja Bojowa,  zrzekam się wszelkich roszczeń
przeciwko Formacja Bojowa, właścicielowi terenu, producentowi sprzętu i



ich  właścicielom,  personelowi  i  osób  przez  nich  wyznaczonych  do
organizacji gry,

11. Rozumiem, że gra w  Walki Łuczników pociąga za sobą liczne ryzyka,
jak np. ryzyko zranienia przez pocisk, zranienia z powodu otarć cięciwy o
przedramię,  zranienia  z   powodu  wad  zarówno  na  naturalnych  jak  i
wykonanych przez człowieka przeszkodach na terenie do gry,

12. Każdy z graczy musi podpisać regulamin gry,



Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z powyższym regulaminem i będę
go  przestrzegać.  Oświadczam,  że  jestem  świadoma  (-y)  zagrożeń
wynikających z udziału w grze. Oświadczam, że decyduję się na udział w
zabawie na własną odpowiedzialność i nie będę rościć żadnych pretensji
do organizatora, co zaświadczam własnoręcznym, czytelnym podpisem.

Podpisy uczestników:

1. …………………………………….,

2. …………………………………….,

3. …………………………………….,

4. …………………………………….,

5. …………………………………….,

6. …………………………………….,

7. …………………………………….,

8. …………………………………….,

9. …………………………………….,

10. …………………………………….,

11. …………………………………….,

12. …………………………………….,

13. …………………………………….,

14. …………………………………….,

15. …………………………………….,

16. …………………………………….,

17. …………………………………….,

18. …………………………………….,

19. …………………………………….,

20. …………………………………….,

21. …………………………………….,

22. …………………………………….,

23. ………………………………......,



24. …………………………………….,

25. …………………………………….,

26. …………………………………….,

27. …………………………………….,

28. …………………………………….,

29. …………………………………….,

30. ……………………………………..

 


