INNHERRED PAINTBALL AS
VERNEUTSTYR
Innherred Paintball tar sikkerhet på alvor. Når du spiller hos oss er all spilling inkludert
utstyr som skal beskytte deg mot skader. Som standard får alle spillere tilbud om å bruke
følgende utstyr, hvor paintballmaske er påkrevet:

VForce Armor
Paintballmaske

Scrim Army
Halsbeskyttelse

Camo paintballdress
Kjeledress

MaxPro
Hansker

Paintballmaske
VForce Armor paintballmaske med dobbelt glass for ekstra beskyttelse og lindring av dugg.
Halsbeskyttelse
Scrim Army skjerf som beskytter hals- og nakkepartiet mot paintballkuler.
Kroppsbeskyttelse
Svært solide camo kjeledresser. Vi har størrelser fra M til XXXL.
Hansker
Tettsittende hansker med ekstra friksjon for smidig navigering rundt hindre og stødig trigger.

Det eneste du må stille selv er gode sko som ikke er glatte. Innherred Paintball er opptatt av
kvalitet og alt utstyret er kjøpt inn fra profesjonelle norske paintballforhandlere.

INNHERRED PAINTBALL AS
REGLEMENT
Innherred Paintball ønsker å tilby en trygg og morsom paintballopplevelse på Bankbygget i
Levanger. Alle som skal spille må følge nøye med på gjennomgangen de får av våre
instruktører på stedet. Alle spillere skal følge instrukser fra våre instruktører.
1. Paintballmaske skal ALLTID være på under spill og opphold på banen (kampsone).
2. Markøren (våpenet) skal ALLTID være sikret med sikkerhetsknapp OG løpsplugg når
man ikke oppholder seg på banen (kampsone).
3. Markøren (våpenet) skal ALLTID peke ned mot bakken når man ikke oppholder seg
på banen (kampsone).
4. Sikkerhetsavstand er 3 meter. Det vil si at man IKKE skal skyte spillere som er
nærmere enn 3 meter, men isteden pek og rop MARKERT.
5. Markør i været indikerer at spilleren har blitt skutt. Når man er skutt skal man holde
markøren i været og bevege seg mot sin egen base / respawn-område.
6. Skyt aldri på en spiller som allerede er markert (arm i været).
7. Dersom du går tom for kuler, må du returnere til «Safezone» (sikkerhetssone).
8. Signalhorn er lokalisert i hver sin base. Signalhornet benyttes når spillet avsluttes.
Vinnerlaget benytter signalhorn. 2 tut indikerer at spillet avsluttes.
9. Dersom instruktør fra «Safezone» tuter 1 gang med signalhornet, betyr dette at spillet
avsluttes. Alle returnerer til «Safezone» når spill avsluttes.
10. All spilling foregår på eget ansvar. Skulle det oppstå skader, er du selv ansvarlig for
dette.
11. Du er selv erstatningspliktig for hærverk på utstyr og bane.
12. Bruk av alkohol eller andre rusmidler under spilling er ikke tillatt.
13. Alle som ønsker å spille må signere på at de har lest og forstått reglementet før de får
spille.
14. Barn under 13 år får ikke spille. Personer under 18 år kan kun spille hvis de har
samtykke fra foresatt.
15. Døren til inngangspartiet skal være låst når det foregår spilling.
Bryter en spiller reglementet kan vedkommende bli bortvist fra banen.

Side 1

INNHERRED PAINTBALL AS
KONTRAKT
All spilling skjer på eget ansvar. Undertegnede er kjent med at man under paintballspilling
kan bli truffet av paintballer i høy hastighet og at de kan påføre spilleren skader. De fleste
alvorlige skader i paintball skyldes paintballer som treffer øyet. Undertegnede er derfor klar
over hvor viktig det er å til en hver tid ha på paintballmasken når man er på banen.
Undertegnede er også klar over at paintball er en sportsaktivitet klassifisert som
ekstremsport hvor det også kan forekomme andre skader, typisk skader som følge av fall når
man løper.
Undertegnede bekrefter å ha lest og forstått reglementet som er beskrevet på side 1 i dette
dokumentet.
Undertegnede er innforstått med at all spilling og bruk av bane og utstyr skjer på eget ansvar,
og at arrangør ikke kan belastes økonomisk eller på annen måte dersom skade skjer på
spiller, tredjeperson, utstyr, bygninger eller annet.
Undertegnede er erstatningspliktig for skader som oppstår som følge av uvettig bruk eller
brudd på sikkerhetsreglene.

Navn: __________________ Fødselsdato: _______
Signatur: ________________________________

Foresatt (hvis under 18 år): _________________________________
Side 2

