SPELERSREGISTRATIEFORMULIER – VOOR 18+ JAAR
Titel:
Voornaam:
Achternaam:
Mobiel Nr.:
E-mail:

Dhr.

Mevr.

Mevr.

Dhr.

Geboortedatum:

OF Huisnaam:

Huisnummer:
Postcode:
Groepsorganisator:

Ik ga ermee akkoord dat Delta Force Paintball de op dit formulier verstrekte persoonlijke gegevens kan verzamelen, gebruiken, vrijgeven voor het aanleveren van
marketingmateriaal en dit in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid (beschikbaar op www.deltaforcepaintball.nl/privacyverklaring). Gelieve de
relevante vakjes hieronder aan te kruisen, indien u akkoord gaat met het ontvangen van:

SMS

EMail

Telefoon

Nee, ik wens geen marketingberichten van Delta Force Paintball te ontvangen.

Ik ga ermee akkoord op volledig eigen risico deel te nemen aan het paintballevenement. Ik onderken hierbij dat er op het hele centrum risicovolle situaties zijn met inbegrip van
de parkeerplaats, het basiscamp, toegangspaden en speelzones. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot; natuurlijk voorkomende gevaren zoals omgevallen bomen, scherpe
voorwerpen, gaten, holen, struikel- & uitglijgevaren, boomwortels, spelconstructies, gebouwen, barricades, verhoogde platforms, voertuigen, trappen, paden, modder, losse
ondergrond, stilstaand water, activiteiten van dier(en)/insect(en) en verdwaalde paintballen. Ik begrijp dat de paintballen de huid kunnen beschadigen of verwonden. Ik onderken
dat alle sieraden voor het begin van de spelen afgedaan moeten worden, omdat ze tijdens het spelen in de knoop kunnen raken of letsel kunnen veroorzaken.
Ik bevestig hierbij dat de exploitanten niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit mijn aanwezigheid, die redelijkerwijs niet was te
voorzien door de exploitant op de datum dat ik aanwezig was op het centrum, behalve ingeval van overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiende uit enig handelen of nalaten
van de zijde van de exploitant.
Ik ga akkoord met alle richtlijnen die het veilige gebruik van vuurwerk beschrijven. Dit omvat maar is niet beperkt tot; het dragen van beschermende handschoenen bij gebruik van
vuurwerk, geen gebruik maken van thunderflash vuurwerk binnen een meter van een andere speler, vuurwerk op de grond plaatsen in plaats van ze te gooien en alleen vuurwerk
gebruiken in het speelveld en tijdens het spelen van het spel.
Ik onderken hierbij dat het aanbevolen schoeisel bestaat uit het dragen van hoge schoenen met enkelbescherming die voorzien zijn van een diep-loopvlak/rubberen zool. Ik begrijp
dat indien ik niet de aanbevolen schoenen draagt, ik deelneem met een aanzienlijk verhoogd risico op het oplopen van verwondingen, vooral bij slechte bodemomstandigheden. Ik
begrijp dat het een buitenactiviteit is en de bodemomstandigheden nat, glad en gevaarlijk kunnen zijn. Ik zal de betekenis van het bij het parcours geplaatste waarschuwingsbord
voor speelomstandigheden mij eigen maken, ik begrijp dat er een verhoogd risico is verbonden aan deelname onder omstandigheden die onder de gele, rode of zwarte vlag
plaatsvinden en ik zal de gegeven instructies opvolgen. Ik onderken dat als ik niet het aanbevolen schoeisel draag en deelneem aan de activiteit, dan aanvaar ik dat ik dit op een
persoonlijke beslissing doe, waarbij ik de waarschuwing van de exploitant naast me neer heb gelegd en elk volgend letsel of schadepost als gevolg van uitglijden, struikelen of
vallen wordt veroorzaakt doordat ik de waarschuwingen niet heb willen erkennen.
Er is een speciaal boek voor de melding van enige ongeval beschikbaar en enige letsel die door een deelnemer wordt opgelopen dient aan de exploitant te worden gemeld,
vastgelegd en ondertekend door de persoon die letsel heeft opgelopen of diens vertegenwoordiger
Ik begrijp hierbij dat voertuigen op risico van de eigenaar worden geparkeerd.
Ik bevestig hierbij en ga ermee akkoord dat ik verantwoordelijk ben voor de op die dag gekochte items; de organisator(en) is (zijn) niet verantwoordelijk voor het vervangen van
items die verloren kunen raken, gestolen worden of per ongeluk worden beschadigd. Ik aanvaar hierbij dat paintballen in zakken/bolletjes met een geschatte hoeveelheid worden
verkocht en dat eventuele tekorten direct aan de Bedrijfsleider van het Centrum dienen te worden gemeld. Uitsluitend verfballetjes die op de speeldag door dit bedrijf worden
geleverd, mogen op het centrum worden gebruikt.
Ik bevestig hierbij en ga ermee akkoord dat ik nooit iemand opzettelijk in het gezicht, hoofd of binnen drie meter zal neerschieten, dat ik de veiligheidsbril niet in de speelzone
afzet en dat ik alle redelijke verzoeken van de medewerkers op het centrum zal opvolgen. Ik ben verantwoordelijk om te zorgen dat de verstrekte veiligheidsbril strak en stevig op
het gezicht wordt vastgezet. Mocht ik enige twijfel hebben over het aanpassen en vastzetten van de veiligheidsbril dan vraag ik onmiddellijk om advies aan een medewerker. Ik
zal uitsluitend deelnemen als mijn veiligheidsbril te allen tijde strak en stevig op het gezicht vaszit. Mocht ik ongeacht de reden mijn veiligheidsbril in de schietzone of speelzones
optillen of afzetten, word ik uitgesloten van deelname aan het evenement en wordt er geen restitutie verleend noch enige reden geaccepteerd.
Het kan af en toe gebeuren dat het paintballcentrum en/of zijn spelers foto’s en/of video’s ter plaatse maak(t)en en/of diverse verslagen van de procedure bijhouden. Ik ga ermee
akkoord dat dergelijke foto’s/video’s waarop ik sta of waarin ik ben opgenomen door dergelijke spelers en/of het paintballcentrum in alle media en samen met commentaar
over het evenement dat al dan niet details bevat, zoals de evenementsdatum en -locatie, de scores/uitslagen van enig spel en diverse bijbehorende opmerkingen, mogen worden
gereproduceerd.
Door dit registratieformulier te ondertekenen, aanvaar ik het lidmaatschap van de EU Paintball Association; ik verleen ook hierbij mijn volmachtstem aan Delta Force Paintball.
Medische Disclaimer: Ik bevestig hierbij en ik ga er vanuit dat ik fysiek in staat ben om deel te nemen aan het spel en onderken dat het spel een hoge mate van inspanning kan
vereisen. Gelieve de Bedrijfsleider van het Centrum in kennis te stellen bij het hebben van aandoeningen zoals astma, hartaandoeningen enz., omdat deze verergerd kunnen
worden door het spelen van paintball.

Handtekening:

Datum:

