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PRISTUPNA IZJAVA ZA IGRANJE PAINTBALL-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVAJ DOKUMENT IMA PRAVO OBAVEZAJUĆE UČINKE. 

MOLIM PAŽLJIVO GA PROČITAJTE!! 

 

Osobama mlađim od 18 godina je dozvoljeno igrat paintball samo ako su upoznati s uvjetima 

i pravilima igre i njihovi roditelji ili zakoniti staratelji koji svojim potpisom na pristupnoj 

izjavi potvrđuju da su istu pročitali i da se slažu  sa svim dijelovima izjave. 

 

Svjestan sam da igra paintball može biti opasan sport iako za nju vrijede pravila  koja 

omogučavaju sigurno igranje.Svjestan sam da kršenje sigurnosnih pravila može imati za 

posljedicu teške ozljede uključujući i smrt mene i drugih osoba koje se nalaze na 

poligonu.Odgovornost na moguće ozljede koje sam zadobio ili prouzročio nepoštivanjem 

pravila preuzimam na sebe. 

Svjestan sam i slažem se s time da je moje sudjelovanje u igri kao i samo promatranje igre u 

poligonu na moju osobnu odgovornost. 

Obavezujem se da ću nositi zaštitnu masku s naočalama i da ću poštivati sve druge sigurnosne 

propise i upute osoblja dok se nalazim na poligonu. 

Svjestan sam da za vrijeme igre postoji mogučnost ozljeda zbog pada ili klizanja preko 

prirodnih ili umjetnih prepreka; ozljeda od udarca; ozljeda mekog tkiva koje su posljedica 

udarca kuglice s bojom.Odgovornost za ozljede i njihove posljedice u potpunosti preuzimam 

na sebe. 

Obavezujem se da ću nadoknaditi svu štetu koju sam namjerno prouzročio za vrijeme mojeg 

igranja na poligonu osobno ili solidarno s ostalim prouzočiteljima kao i sve možebitne pravne 

troškove do kojih može doći mojim igranjem paintball-a. 

Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da sam svjestan svih učinaka i posljedica što ih moje 

sudjelovanje u igri paintball ima za mene te se u cjelosti odričem svih odštetnih zahtjeva 

prema voditelju igre,vlasniku zemljišta,pružatelju usluge i sudionicima igre. 

Prezime i ime igrača: 

Datum rođenja igrača: 

Adresa i mjesto prebivališta: 
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Potvrđujem da ću se držat svih u nastavku navedenih pravila o sigurnosti i tijeku paintball 

igre: 

 svi markeri moraju biti zakočeni prije početka igre i po njezinom završetku  

 nošenje zaštitne maske sa naočalama je obavezno dok se igrač nalazi na poligonu i 

dometu markera 

 pucanje prema objektima izvan poligona i u životinje je zabranjeno 

 zabranjeni su fizički kontakti sa drugim igračima 

 potrebno je izbjegavati opasne načine igranja 

 pripremanje zamki ili kakvih iznenađenja s drugim predmetima,alatom ili oružjem ili 

pirotehnikom je zabranjeno 

 na poligonu se smije upotrebljavati isključivo sportska oprema i kuglice s bojom 

 alkohol i opojna sredstva su zabranjena na poligonu  

 zabranjeno je mjenanje izlazne brzine kuglica na markeru i druge izmjene na bilo 

kojem dijelu markera 

 pucanje „na pamet“  je zabranjeno, gađa se samo ono što vidiš 

 pucanje u suca i voditelja je zabranjeno 

 pucanje u ljude koji se nalaze na udaljenosti manjoj od 3 m je zabranjeno 

 odluke suca i voditelja su konačne, prepiranje s njima je zabranjeno 

 izlaženje izvan označenoga područja za igru je zabranjeno 

 sa svom opremom kluba ću ravnati odgovorno,pažljivo i u skladu s propisima 

 

Slažem se sa svim točkama ovog dokumenta i ravnat ću se u skladu sa njima.Ovaj dokument 

potpisujem svojevoljno pri punoj savjesti i dobrom zdravlju. 

Svjestan sam svih pravnih posljedica takve moje odluke. 

 

Potpisivanjem ovog dokumenta potvrđujem da sam ga pročitao i u potpunosti ga razumijem. 

U Mokricama,                        2014. godine 

 

Potpis igrača: 

 

 

Pisana suglasnost roditelja – staratelja (vrijedi za maloljetne osobe) 

 

Roditelj - staratelj 

 


