REGULAMIN GRY W LASERTAG

1. Organizatorem gier w lasertag jest firma Travelsport Robert Wesołowski z siedzibą w
Kępa ul. Jagodowa 65.
2. W grze mogą uczestniczyć osoby w wieku od 12 roku życia. Po indywidualnych ustaleniach
z Organizatorem udział mogą brać również osoby młodsze za zgodą i pod opieką osób
dorosłych

3. Biorący udział w grze oraz opiekunowie osób biorących udział w grze oświadczają,
iż nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do ich udziału w zabawie.
4. Standardowo gry trwają 60, 90 lub 120 minut.
5. W trakcie gry 60, 90 i 120 minutowej zawarte jest 10 minut na szkolenie i 10 minut na
odczytanie statystyk i wyników.
6. Scenariusz gry określa prowadzący w zależności od wieku uczestników.
7. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń prowadzącego.
Zabrani się uderzania bronią, używania niecenzuralnych słów, zasłaniania czujników,
bezpośredniego kontaktu z innymi graczami.
8. Organizator nie ubezpiecza uczestników w zakresie NNW podczas przeprowadzanych
gier.
9. Opłaty za grę pobierane są przed jej rozpoczęciem.
10. Cennik gier widnieje na stronie www.travelsport.pllub jest ustalany z klientem
indywidualnie.
11. Podczas gdy uczestnik zrezygnuje z gry po jej rozpoczęciu opłaty nie zostają
zwracane.
12. Powierzonego sprzętu nie wolno rzucać ani uderzać nim przeciwnika.
13. Uczestnik zobowiązany jest do używania powierzonego mu sprzętu zgodnie z
instrukcją prowadzącego.
14. Uczestnik, który ma problem z obsługą Sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie
zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi .
15. Odpowiedzialność:
a) Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że pole gry jest pomieszczeniem o słabym
oświetleniu, a Gra jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym
powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne).
Będąc tego świadomym, uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w Grze
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu
wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu

c) W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania,
Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną
przez producenta - nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu

16. Uczestnik odpowiada materialnie za zniszczenie powierzonego mu sprzętu oraz za
wszelki uszczerbki na mieniu i zdrowiu wynikające z nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu.
17. W przypadku uszkodzeń ścianek, konstrukcji czy innych przedmiotów będących
wyposażeniem Areny wynikających z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może
zostać obciążony kosztami ich napraw lub wymiany,
18. Rzadko występujące, drobne usterki w działaniu Sprzętu nie mogą być podstawą do
reklamacji. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że korzystają ze sprzętu
elektronicznego, na który działają w trakcie Gry duże siły i drobne usterki mogą mieć
miejsce bez winy Uczestnika bądź Obsługi Centrum,
19. W sytuacjach, gdy wystąpi poważniejsza wada sprzętu niewynikająca z winy Uczestnika, a
wpływająca w znacznym stopniu na wynik Gry lub czas jego Gry, Organizator może
zaproponować indywidualny rabat na kolejną Grę lub Gry albo zwrot całości lub części
opłaconej kwoty,

20. Podczas gier wewnątrz (hale sportowe) obowiązuje obuwie zmienne.
21. Wyniki gier dostępne są na stronie www.facebook.com/lasertagpolska/, na życzenie
klienta istnieje możliwość wydrukowania wyniku indywidualnego na miejscu i jeżeli
to wcześniej uzgodniono wydruk jest w cenie imprezy.
22. Klient wyraża zgodę na udostępnianie wizerunku do celów marketingowych na
stronie www i portalach społecznościowych organizatora.
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