Suplement regulaminu gier paintballowych w Operacji Paintball

Niniejszy Suplement rozszerza podstawowy regulamin gier w Operacji Paintball i jest w
stosunku do niego nadrzędny. Oznacza to, że jeśli te same kwestie są regulowane przez oba
dokumenty, to zapisy Suplementu mają zastosowanie.

1. Przed wejściem na teren gry, każdy uczestnik ma obowiązek zdezynfekować ręce
płynem antybakteryjnym zapewnionym przez Operację Paintball oraz poddać się
badaniu termometrem bezdotykowym. Dwukrotny wynik badania powyżej 37,0 oC jest
podstawą do odmowy udziału w grze.
2. Osoby, które odmówią dezynfekcji rąk lub badania termometrem na polecenie
Instruktora nie zostaną dopuszczone do udziału w grze.
3. Strefa bezpieczna i strefa ogniskowa są oddzielnymi strefami i Goście nie mogą
przemieszczać się pomiędzy nimi.
4. Do budynków technicznych wstęp mają jedynie instruktorzy.
5. Pod budynkiem technicznym obowiązuje zakaz parkowania.
6. Wszyscy goście mają obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką, chustą albo szalikiem
– zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi
przebywania na otwartej przestrzeni.
7. Wszyscy goście mają obowiązek w trakcie gry nosić rękawiczki własne lub zapewnione
przez Operację Paintball, a poza grą mają obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe.
8. Do dyspozycji Gości jest płyn do dezynfekcji, do korzystania z którego gorąco
zachęcamy.
9. Czas gry jest ograniczony i wynosi 3 godziny na grupę. Dodatkowo po zakończonej grze
Goście mogą skorzystać ze strefy ogniskowej przez kolejne 3 godziny.
10. Ilość gier i wybór scenariuszy uzgadniany jest pomiędzy Gośćmi a Instruktorami.
11. W przypadku łamania reżimu sanitarnego przez nawet jednego gracza, i
niedostosowywaniu się do poleceń Instruktora, gra zostanie przerwana, a Goście
poproszeni o opuszczenie terenu gry. W takim przypadku Goście nie uzyskają zwrotu
poniesionych kosztów gry.
12. Obowiązuje 100% przedpłata za gry. Rezerwację należy opłacić najpóźniej do 7 dni
kalendarzowych przed umówionym terminem gry. W przypadku nieopłacenia
rezerwacji w powyższym terminie, Operacja Paintball ma prawo zarezerwować dany
termin innej grupie.
13. Za niewykorzystane pakiety startowe i dodatkowe kulki nie przysługuje zwrot.

