SPELERSREGISTRATIEFORMULIER (VOOR KINDEREN ONDER 18 JAAR)
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:

Mobiele telefoon:

E-mail:

Huisnummer:

Postcode:

Groepsorganisator:

Ouderlijke Toestemming
Ik,
geef hierbij mijn kind

toestemming om deel te nemen aan het paintballevenement.

Ik begrijp dat Delta Force Paintball op dit formulier verstrekte persoonlijke gegevens van mijn kind kan verzamelen, gebruiken, vrijgeven voor het aanleveren van
marketingmateriaal en dit in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid (beschikbaar op www.deltaforcepaintball.nl/privacyverklaring). Kruis
de relevante vakjes hieronder aan, indien u akkoord gaat dat uw kind
SMS
E-mail
Telefoon
Nee, ik wens geen marketingberichten van Delta Force Paintball te ontvangen.
Ik geef hierbij mijn kind toestemming deel te nemen aan het paintballevenement. Ik onderken hierbij dat er op het hele centrum risicovolle situaties zijn met inbegrip van
de parkeerplaats, het basiskamp, toegangspaden en speelzones. Deze omvatten, zijn niet beperkt tot; natuurlijk voorkomende gevaren zoals omgevallen bomen, scherpe
voorwerpen, gaten, holen, struikel- & uitglijgevaren, en door de mens gecreëerde gevaren zoals spelconstructies, gebouwen, verhoogde platforms, voertuigen, trappen en
verdwaalde paintballs. Ik begrijp dat de paintballs 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 de aanwezigheid van mijn kind, die redelijkerwijs
niet
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was te voorzien door de exploitant op de datum van zijn of haar aanwezigheid in het centrum, behalve ingeval van overlijden of persoonlijk letsel.
Ik onderken hierbij dat de aanbevolen schoenen voor mijn kind bestaan uit schoenen met enkelbescherming voorzien van een diep-loopvlak/rubberen zool. Ik begrijp dat indien
mijn kind niet de aanbevolen schoenen draagt, hij/zij deelneemt 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 bevestig dat mijn kind de betekenis de geplaatste
waarschuwingsborden in het parcours voor speelomstandigheden zal begrijpen en dat mijn kind gehoor zal geven aan de instructies van het personeel. Ik begrijp dat er een
verhoogd risico is verbonden aan deelname onder omstandigheden die onder de gele, rode of zwarte vlag plaatsvinden.
Er is een speciaal boek beschikbaar voor de eventuele melding van ongevallen en enig 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.
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gestolen worden of per ongeluk worden beschadigd. Ik aanvaard hierbij dat paintballs in zakken/bolletjes met een geschatte hoeveelheid worden verkocht en dat eventuele tekorten direct aan de
Bedrijfsleider van het Centrum dienen te worden gemeld.
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Ik bevestig hierbij en ga ermee akkoord dat mijn kind nooit opzettelijk iemand in het hoofd of binnen drie meter zal neerschieten en dat hij/zij de veiligheidsbril niet zal afzetten
in de speelzone en hij/zij alle redelijke verzoeken van de medewerkers op het centrum zal opvolgen. Ik ga ermee akkoord dat mijn kind ervoor zorgt dat hij/zij de verstrekte veiligheidsbril
op een juiste wijze opzet en dat de bandjes worden versteld, zodat de bril strak op het gezicht wordt vastgezet om te voorkomen dat de bril afglijdt, zoals getoond in de veiligheidsdemonstraties.
Onder geen enkel beding zal mijn kind deelnemen aan enig onderdeel van het paintballevenement, indien zijn/haar veiligheidsbril niet strak op het gezicht is vastgezet.
Indien mijn kind zijn/haar veiligheidsbril optilt of afzet in de schietzone of speelzones, wordt hij/zij uitgesloten van deelname aan de activiteit voor de rest van de dag en wordt
er geen restitutie verleend.
Ik onderken hierbij dat het kan voorkomen dat de exploitant fotos/videos van mijn kind maakt voor het gebruik op marketingkanalen en bij het hebben van eventuele
vragen zal ik op de speeldag de medewerkers hiervan in kennis stellen.
Ik onderken hierbij dat Delta Force Paintball onder de bevoegdheid van de EU Paintball Association valt en mijn kind aanvaardt het lidmaatschap van deze instantie en verleent
Delta Force Paintball zijn/haar volmachtstem.
Medische Disclaimer: Ik bevestig hierbij en ik ga er vanuit dat mijn kind fysiek in staat is 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:

