-2-

Žaidimo dalyvio asmens duomenys:
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_________________________________	
                (vardas ir pavardė)						     (gimimo data)
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_________________________________
            (gyvenamosios vietos adresas) 				             (telefonas)
Žaidimo organizatoriai:
Ignas Sokolnikas				Šarūnas Kiguolis
Kalniškės g. 1 – 10, Alytus			Statybininkų g. 58 – 13, Alytus
Ind. veiklos paž. nr 685198. 			Ind. veiklos paž. nr 685197
                                    PAREIŠKIMAS
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Pareiškiu, kad:
Su airsoft taisyklėmis (pateiktos šio prašymo 2 psl.) susipažinau, su jomis sutinku ir jų laikysiuos.
Esu įspėtas, kad žaisdamas airsoft žaidimą, aš ir kiti žaidėjai rizikuojame patirti sužalojimus netgi jei bus laikomasi visų žaidimo saugumo taisyklių.
Siekdamas išvengti nelaimingų atsitikimų, airsoft įrangą naudosiu tik pagal taisykles ir duotas instrukcijas instruktažo metu bei neprieštaraudamas paklusiu visiems žaidimo organizatorių, instruktorių bei teisėjų nurodymams ir reikalavimams.
	Esu fiziškai ir moraliai pasirengęs dalyvauti airsoft žaidimuose.
	Man žinoma, kad žaidimo organizatoriai neprisiima atsakomybės už bet kokią turtinę ir neturtinę žalą, patirtą žaidimo metu (įskaitant žalą dėl: mano ar trečiųjų asmenų veiksmų, airsoft šrato įšovimo, pargriuvimo, suklupimo, laukinio gyvūno užpuolimo, gyvatės įkandimo, infarkto, hipotermijos, infekcijos, pasiklydimo miške, vabzdžių, voragyvių įkandimų ir/ar įgėlimų, nuodingų augalų įdūrimų ir/ar įdrėskimų, netinkamo mano ar kitų asmenų dažasvydžio ir/ar kitos įrangos naudojimo ir/ar jos gedimo, bei dėl kitų priežasčių) ir su tuo sutinku.
	Žaidimo organizatoriams leidus man dalyvauti žaidime, pažadu nereikšti jokių materialinių ir/ar kitokių pretenzijų žaidimo organizatoriams, įrangos savininkams, teritorijų, kuriose vyksta žaidimai, savininkams, taip pat kitiems žaidėjams, kurie gali mane sužeisti arba padaryti kitokią turtinę ar neturtinę žalą; šio mano atsisakymo nuo pretenzijų laikysis ir mano tėvai, globėjai, įpėdiniai ir darbdaviai.
	Prisiimu visą atsakomybę už turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.
Leidžiu organizatoriams mano vardą, nuotraukas ir/ar vaizdo įrašus, komentarus, žaidimo rezultatus ir pan. naudoti rinkodaros tikslais (išbraukite šį punktą, jei nesutinkate).
	Prisiimu visišką atsakomybę už gautą airsoft įrangą, tame tarpe airsoft šautuvą, šratų dėtuvę, apsauginę veido kaukę, kovos drabužius (švarką, kelnes, pirštines).
	Man išduotą airsoft žaidimo įrangą pasibaigus žaidimui grąžinsiu tokios pat būklės, kokią ją gavau. Padengsiu visą negrąžintos arba sugadintos įrangos rinkos kainą arba remonto išlaidas.
Žaidimo dalyvis:	Jei dalyvis – asmuo nuo 14 iki 18 metų:
	Sutinku. Tėvas/globėjas (rūpintojas):	
___________________________	_______________________________
           (vardas, pavardė ir parašas)						      (Tėvo/globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė ir parašas

Aisoft žaidimo taisyklės (būtina perskaityti!)
1. Ekipuotė 
1.1 Kiekvienas žaidėjas žaidimo metu PRIVALO dėvėti apsauginius akinius arba akis apsaugančią kaukę. Žaidėjai nedėvintys akių apsaugos, šalinami iš žaidimo. Kiekvienas žaidėjas, pamatęs žaidimo vietoje žmogų su neapsaugotomis akimis, privalo balsu perspėti kitus žaidėjus ir informuoti apie tai žaidimo organizatorius. Jei tokios galimybės nėra, žaidėjas privalo sustabdyti žaidimą, sušukdamas visiems žaidėjams suprantama kalba, kad žaidimas stabdomas dėl to, kad jo teritorijoje yra asmenų, kuriems gali grėsti realus pavojus. Žaidėjai, naudojantys abejotinos kokybės apsauginius akinius patys prisiima visą atsakomybę dėl galimų traumų. 
1.2 Ne žaidimo metu laikyti ginklą nukreipus žemyn, nepriklausomai nuo to ar jis yra užtaisytas. Net jeigu ginklas nėra užtaisytas jokiu būdu nesitaikyti į kitus žaidėjus jiems nedėvint apsauginių akinių.
2.“Nukautieji“
2.1 Žaidėjas laikomas nukautu, jei jį ar jo ekipuotės dalį kliudė bent vienas airsoft'o šratas ar granatos arba minos kaunamoji medžiaga (pupos, žirniai). "Mirtinais" laikomi pataikymai į bet kurią kūno ar ekipuotės vietą (apsauginius akinius, aprangą, batus ir t.t.). Pataikymas į ginklą "mirtinu" paprastai nelaikomas, bet gali būti laikoma, kad ginklas sugadintas ir jo naudoti visą likusį žaidimo laiką ar aptartą jo dalį negalima. Pataikymo į ginklą pripažinimas "mirtinu" arba "sugadinusiu ginklą" aptariamas žaidimo scenarijuje arba žaidime dalyvaujančių komandų ir žaidėjų susitarimu. 
2.2 "Mirtinu" nelaikomas pataikymas šratui atšokus (rikošetavus) nuo sienos, medžių ir kitų kietų paviršių. Airsoft granatos ar minos "kaunamosios medžiagos" rikošetas laikomas "mirtinu". 
2.3 "Nukautas" privalo nedelsdamas palikti žaidimo teritoriją ir eiti į iš anksto sutartą vietą ar stovyklavietę. Palikdamas žaidimo teritoriją "nukautasis" privalo ant galvos, rankos ar ginklo užsirišti ryškios spalvos raištį. Atskirų žaidimų metu gali būti sutariama, kad "nukautasis" iš žaidimo pasišalina iškėlęs ginklą virš galvos. Taip pasitraukia ir žaidėjai, neturintys arba praradę raištį. Jeigu scenarijus ar išankstinis susitarimas to nedraudžia, "nukautasis", prieš palikdamas žaidimą, gali balsu sušukti, kad yra "nukautas". 
2.4 "Nukautasis" nedalyvauja žaidime iki jo pabaigos arba iš anksto scenarijuje numatytą arba dalyvaujančių komandų ir žaidėjų sutartą laiko tarpą. 
3. „Civiliai“
3.1 Su turistais, vietiniais gyventojais, grybautojais, uogautojais ar kitais asmenimis, atsitiktinai patekusiais į žaidimo vietą, būtina elgtis mandagiai, neutraliai, jokiu būdu neprovokuojant konflikto. Visi nesutrimai, kilę tarp žaidėjų ir tokių asmenų, išsprendžiami derybų ir susitarimų būdu. 
4. Draudimai
4.1 Žaidime draudžiamas bet koks fizinis kontaktas tarp priešingų pusių žaidėjų. žaidėjas, panaudojęs žaidimo metu fizinio smurto veiksmus prieš kitą žaidėją ar "civilį", šalinamas iš visų tos dienos žaidimų. 
4.2 "Nukautajam" draudžiama perduoti kitam žaidėjui savo ginklą, amuniciją ar šaudmenų atsargas, bendrauti su tebežaidžiančiais žaidėjais, perdavinėti bet kokias žinias apie priešininkus ar žaidimo eigą. Ginklo, amunicijos ar audmenų atsargų perdavimas gali būti leistas, jei tai yra numatyta scenarijuje ar susitarta tarp žaidžiančių komandų bei komandoms nepriklausančių žaidėjų. 
4.3 Griežtai draudžiama šaudyti į žaidimo teisėją ar instruktorių ("game master"), žaidimo metu su juo ginčytis, nevykdyti nurodymų, jam trukdyti. 
4.4 Griežtai draudžiama šaudyti į "nukautuosius" ryšinčius skiriamuosius raiščius ar išeinančius iš žaidimo pakeltu virš galvos ginklu. Draudžiama šaudyti stovyklavietėje ar esant šalia asmenims be apsauginių akinių. Griežtai draudžiama šaudyti į "civilius", gąsdinti juos ginklais ar provokuoti. 
4.5 Draudžiama akla ugnis, kai šaudoma iš už priedangos iškišus ginklą ir nematant į ką yra šaudoma. 
4.6 Draudžiama tyčia taikytis bei šaudyti į priešininko galvą ir neapsaugotas kūno vietas, jei yra galimybė pataikyti į korpusą ar kitą apsaugotą kūno vietą. 
4.7 Grieštai draudžiama imti į rankas, bandyti numesti ar nuspirti nuo savęs uždegtas petardas, airsoft granatas ar kitą pirotechniką. Nukirpti airsoft minų atotampas yra leidžiama, tačiau draudžiama nukenksmintas airsoft minas liesti, ardyti ar bandyti išsinešti su savim. Draudžiama imti į rankas nesprogusias airsoft granatas ar minas. 
4.8 Draudžiama dalyvauti žaidime asmenims stipriai apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų svaiginančių medžiagų.

