INFORMATIE VOOR OUDERS

We willen ervoor zorgen dat u volledig voorbereid bent op uw aankomende evenement, dus hebben we een paar tips samengesteld voor
ouders die een dag vol avontuur organiseren in elk Delta Force Paintball-centrum. Lees ook ons Day Itinerary-document voor meer
informatie zodat u het meeste uit uw paintball-evenement haalt.
Stuur deze gegevens voor het evenement door aan andere ouders, samen met de routebeschrijving naar het centrum. Als u vragen
heeft over uw evenement, onze faciliteiten of een van de onderstaande punten, aarzel dan niet om ons te bellen - onze vriendelijke
operators zijn er om u te helpen.
1)
Registratieformulieren voor kinderen: Alle spelers jonger dan 18 jaar moeten een inschrijfformulier invullen voorafgaand
aan deelname en de toestemming van de ouders moet ondertekend worden door de ouder of wettelijke voogd. Dit formulier kan
voor aankomst ingevuld worden om de registratie proces te versnellen en het wordt naar u verzonden via de boekingskantoor
of downloaden via www.deltaforcepaintball.nl/nl/downloaden/ en het formulier moet ingediend worden tijdens de registratie op
de dag van uw evenement.
2)
Minimumleeftijd: Lage botsing paintball is geschikt voor de meeste kinderen van 8-17 jaar oud.
We hebben jarenlange ervaring met het aanbieden van paintballspellen, met meer dan 500.000 spelers die elk jaar Delta Force kiezen.
Schuwe kinderen zullen de activiteit misschien niet zo leuk vinden als sportieve, klimmende kinderen. Gebruik uw discretie bij het
beslissen of het een bepaald individu zou aanspreken.
3)
Supervisie: Kinderen krijgen volledige instructie en begeleiding tijdens de paintballspellen van opgeleide marshals. Als het
feest bestaat uit kinderen jonger dan 14 jaar, raden we aan om overal een verantwoordelijke volwassene in het centrum te houden
tijdens de gebeurtenis. Hun rol is om ervoor te zorgen dat veters vastzitten, de bril wordt schoongemaakt en veilig wordt aangepast,
en dat de kinderen aan hun de touwtjes trekken gedraag u verstandig en veilig.
4)
Veiligheid: Paintballs kunnen soms de huid beschadigen of breken. U kind kan thuiskomen met onschuldige blauwe plekken, maar
de introductie van kogelvrije vesten voor alle spelers stelt u nu in staat om paintball te spelen met extra bescherming. De activiteit
is veel veiliger dan voetbal en rugby, bijvoorbeeld. Paintballs hebben een gelatine huid en zijn ontworpen om onschadelijk te barsten
bij impact. Ze bevatten een plantaardige "voedselkleurstof" die in water oplosbaar is en zal uitwassen.
5)
Goggle: Spelers krijgen een volledig uitgeruste helm die gebruikmaakt van de nieuwste goggle-technologie. Deze bril is uniek
voor Delta Force Paintball en biedt volledige bescherming van het gezicht en het hoofd. Alle veiligheidsbrillen hebben een kinband
om ervoor te zorgen dat ze blijven en het personeel van het rangeerstation voert een 'aanraaktest' uit om te bevestigen dat de bril
correct wordt gedragen voordat spelers het veld gaan.
6)
Regels: De belangrijkste veiligheidsregel is dat spelers altijd hun veiligheidsbril op hebben en in de game zone altijd goed zijn
afgesteld. Als iemand deze regel overtreedt, om welke reden dan ook, worden ze uitgesloten van deelname aan het evenement deze regel wordt strikt gehandhaafd en bestaat om alle spelers te beschermen.
7)
Kleding: kinderen moeten gemakkelijke kleding dragen. De meeste spelers dragen laarzen met enkelsteun en diepe loopvlak /
rubberen zolen omdat het modderig, nat en glad in de bossen kan zijn. Sommige spelers kiezen ervoor om in de winter wellington-laarzen
te dragen of als het modderig is - maar het is aan iedereen om te beslissen of ze een waterdichte optie willen kiezen in plaats van de
veiligheid van enkelsteun. Bij nat weer mocht u ook graag een dunne waterdichte laag kleding dragen onder de overalls die we uitgeven
voor u op de dag. Er zijn gepantserde handschoenen te koop op de dag voor extra bescherming, of u kunt uw eigen meebrengen.
8)
Teams: Bij het spelen van paintball spellen zijn alle mensen gelijk; het spel is niet afhankelijk van fysiek vermogen, kracht of
gestalte. Het is echter onze gewoonte om kinderen en volwassen groepen van elkaar te scheiden, maar op speciale verzoeken kunnen
we bijvoorbeeld ouders of een aantal familieleden toestaan om deel te nemen in een kindergame, of laat kinderen inderdaad deelnemen
aan een spel voor volwassenen.

Let op: dit document 'Informatie voor ouders' is alleen bedoeld als richtlijn en de faciliteiten in onze lokale centrum kunnen variëren.
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