
PAINTBALL dla dzieci 31.05.2019r. 

Regulamin 

I. CEL IMPREZY  

• Rozwój umiejętności sportowych dzieci i młodzieży. 

• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy. 

• Promocja Miasta i Gminy Wieruszów. 

• Propagowanie współzawodnictwa sportowego.  

• Promocja bezpiecznego spędzania czasu wolnego.  

II. ORGANIZATOR 

• Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie 

Kontakt: 

GMINNY OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W WIERUSZOWIE  

98-400 Wieruszów ul. Sportowa 4  

biuro@gosit-wieruszow.pl,  dyrektor@gosit-wieruszow.pl  

tel. biuro – 62 6262030  

Maciej Baciński kom. 728315381 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Paintball dla dzieci odbędzie się w dniu 31 maja 2019r. 

Start o godz. 12.00 

Koniec o godz. 18.00 

Miejsce: Park przy Zamczysku ul. Zielona (okolice samolotu) 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat.  

2) Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej i podpisanej Deklaracji 

uczestnictwa dziecka.  

3) Każdy rodzic/opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i wzięcia udziału dziecka w grze.  

4) Każdy rodzic/opiekun prawny oraz uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem gry i 

zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

 

V. ZASADY GRY PAINTBALL- ZA PRZEBIEG GRY ODPOWIADA PROFESJONANLA FIRMA PN. FORT 

PRZYGODY ROBERT KĘPOWICZ 

mailto:biuro@gosit-wieruszow.pl
mailto:dyrektor@gosit-wieruszow.pl


Powyższa firma zajmuje się obsługą gry, jej przebiegiem oraz dostarczeniem niezbędnego sprzętu i 

urządzeń, w których skład wchodzą m.in. dmuchane przeszkody o różnych kształtach, markery i 

maski ochronne spełniające wymagane prawem standardy bezpieczeństwa oraz normy. W/w firma 

odpowiedzialna jest za całościową obsługę gry, w celu jej należytego przeprowadzenia. Personel 

obsługujący grę jest odpowiednio przeszkolony i posiada wszelkie wymagane uprawnienia do 

przeprowadzenia tego typy gry, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji 

można znaleźć na stronie: www.fortprzygody.pl, w zakładce PAINTBALL DLA DZIECI. 

1) Jednorazowo w jednej grze może wziąć udział 12 dzieci.  

2) Czas trwania jednej gry wynosi 30 minut.  

3) Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego tworzenia grup, w zależności od wieku dziecka.  

Przewiduje się utworzenie IV grup na podstawie poniższej klasyfikacji wiekowej: 

8-9 lat – I Grupa 

10-11 lat – II Grupa 

12-13 lat – III Grupa 

14-15 lat – IV Grupa  

4) Każdy uczestnik wyposażony zostanie w maskę ochroną, marker typu sprężynowego (wykonany z 

lekkiego wytrzymałego plastiku, niepodłączonego do butli z gazem) oraz kulki wypełnione zmazywalną 

farbą wyprodukowaną na bazie żelatyny spożywczej. Kulka po trafieniu w gracza zostawia 

charakterystyczny kolorowy ślad. W magazynku markera mieści się 15 kulek.  

5) Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru, dostosowanego do  

warunków terenowych gry.  

6) Gra toczy się na specjalnie przygotowanym polu Paintballowym, a zawodnicy mają wyznaczone do 

zrealizowania zadanie.  

7) Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, 

które mogą zostać zdjęte poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. 

8) Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami. 

9) Gra nie przewiduje eliminacji poszczególnych zawodników, dlatego nie przewiduje się opuszczania 

pola gry zawodnika poprzez wyeliminowanie.  

10) Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry. 

11) Zabronione jest strzelanie innymi kulkami, niż te, które zostały przekazane przez personel 

obsługujący.  

12) Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione. 

13) Zawodnik, który chce zejść z pola gry z jakiegokolwiek powodu np.: (zacięcia się markera, chce 

uzupełnić kulki lub źle się poczuł) daje znać personelowi obsługującemu i w sposób sprawny i możliwie 

najkrótszą drogą opuszcza pole gry. 

14) Zabrania się pozostałym uczestnikom gry strzelania do personelu obsługującego i uczestników 

sygnalizujących zejście z pola gry. 

http://www.fortprzygody.pl/


15) Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie zasad 

gry, bezpieczeństwa oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu. 

16) Na polu paintballowym zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych używek. 

17) Złamanie, któregokolwiek z punktów regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym 

wyrzuceniem takiego uczestnika z pola gry.  

 

VI. ZGŁOSZENIA 

1) Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w biurze Gminnego 

Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów do dnia 29 maja 2019r. 

lub do wyczerpania zapisów, ze względu na ograniczoną ilość miejsc.  

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  dalej RODO informuję, iż:  

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki z siedzibą przy ul. 

Sportowej 4, 98-400 Wieruszów (e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl, tel: 62 6262030) prowadzący 

działalność zgodnie ze swym statutem;  

2) Z inspektorem ochrony danych Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie można 

skontaktować się poprzez adres e-mail:  iod@gosit-wieruszow.pl;   

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia gry Paintball dla dzieci na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO   

➢ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa;  

5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;   

6) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;  

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do 

wzięcia udziału dziecka w w/wym. grze; 

 



VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Udział w grze Paintball jest bezpłatny.  

2) Ilość miejsc jest ograniczona.  

3) Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe. 

4) Na polu gry mogą przebywać wyłącznie uczestnicy należący do wyznaczonej wcześniej grającej w tej 

godzinie grupy.  

5) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania gry Paintball ze względu na warunki 

atmosferyczne oraz jej przełożenia na inny termin.  

6) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.  

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

8) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

9) Dojazd: Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt 

odprowadzić uczestnika na miejsce odbywania się gry.  

10) Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością 

wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek 

strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w grze Paintball. 

Rodzicom/ opiekunom prawnym doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne 

ubezpieczenie. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ZAPEWNIA, ŻE DZIECKO BIERZE UDZIAŁ W GRZE 

WYŁĄCZNIE NA ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PONOSI ZWIĄZANE Z TYM RYZYKO.      

 

 

        Organizatorzy  

 


