NORMES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES
01. Existeixen riscos de lesions, fins i tot potencials, d’invalidesa permanent o de mort,
derivats de qualsevol participació en activitats de Paintball la Plana o de l’equipament
requerit per participar en aquestes activitats. El sota signant assumeix lliurement
qualsevol dels riscos anomenats en aquest apartat, sola la seva responsabilitat.
02. Les activitats del Paianball la Plana que comporta un exercici físic, per tant les
persones que per salut tinguin alguna limitació física hauran de consultar el seu metge
abans de realitzar aquesta activitat.
03. Ha de portar posat el material de seguretat des que s’entra a la zona de joc; en cas
contrari podrà ser expulsat.
04. Accepta la cessió de la marcadora durant el dia, essent responsable de l’ús que en
faci en tot moment.
05. Les marcadores hauran d’estar sempre descarregades, amb el fermall, apuntant a
terra, quan s’estigui a la zona neutral o base. Quan s’estigui en aquestes zones (neutral o
base) no es pot fer us del material.
06. És obligatori portar el material de seguretat posat durant tot el joc.
07. No es poden sobrepassar els límits establers. El jugador que ho faci serà eliminat i
podrà ser expulsat del joc.
08. En cas que s’apunti a menys de 4 metres, no es pot disparar i s’ha d’avisar que s’està
eliminat.
El jugador que no respecti aquesta norma es farà responsable dels danys que es puguin
produir.
09. No es pot carregar la marcadora amb boles fetes servir, ni amb qualsevol tipus
d’objecte que no siguin les boles amb que es proveeix cada participant, ja que la
marcadora s’encallaria i se’n podria produir la ruptura. Qui no compleixi aquesta norma
haurà de ser-ne responsable.
10. Està totalment prohibit utilitzar el material llogat per espantar o agredir a persones
alienes al joc o a animals.
11. Els menors de 18 anys necessitaran autorització paterna.
12. El mal ús o mal tracte del material en suposarà la reposició del 100% .
13. Només es pot fumar en els llocs habilitats per fer-ho.

14. Està totalment prohibit pujar a les teulades.
15. L’empresa cedeix el camp i el client compren que aquest camp pot contenir pedres,
forats, xarxes protectores,.... i que per això ha de ser prudent. Si no es va en compte és
fàcil lesionar-s’hi per tant el client compren que ha de tenir diligència durant el temps de
pràctica i eximeix l’empresa de qualsevol responsabilitat si li passés alguna cosa.
16. No s’accepta sota cap concepte:
a. Comportaments inadequats cap a la resta de jugadors, monitors, personal, àrbitres ....
b. Clients conflictius o que busquin el contacte físic intencionat amb altres jugadors,
monitors,....
c. Qualsevol comportament vulgar o socialment inacceptable en un lloc públic.
d. Les begudes alcohòliques, drogues, armes o qualsevol element punxegut o perillós.
17. L’empresa no es fa responsable dels accidents produïts pel incompliment d’aquestes
normes, el terreny de joc, els animals, desplaçaments o els efectes de la climatologia.
18. Tothom haurà de f er cas de totes les instruccions del personal del Painball la Plana;
en cas contrari, qualsevol persona podrà ser obligada a acabar la seva partida i ser
expulsat del camp de Painball, sense dret al reemborsament de l’entrada.

