ČESTNÉ PREHLÁSENIE NÁVŠTEVNÍKA ŠPORTOVÉHO AREÁLU DOWNTOWN
ARÉNA PRIEVIDZA V PRÍPADE NEZLETILEJ OSOBY NA ROK 2018

Týmto prehlasujem, že ja ............................................, narodený (a) dňa ..............................,
som zdravotne a fyzicky spôsobilý (a) na vykonávanie športových aktivít. Prehlasujem, že nie som
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových a omamných látok.
Pri výkone športovej aktivity a pri pohybe v priestoroch areálu Downtown Aréna Prievidza
budem dbať na svoju bezpečnosť, na bezpečnosť ostatných hráčov a ďalších prítomných osôb počas
celej doby mojej návštevy. Ďalej budem dbať na dodržiavanie bezpečnostných označení, pravidiel a
všetkých ostatných platných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ochrany pred požiarmi. Downtown Aréna Prievidza ako prevádzkovateľ nezodpovedá za
vzniknutú škodu na veciach alebo na zdravý návštevníkov športového areálu.
Toto prehlásenie robím slobodne, vážne a bez akéhokoľvek nátlaku.
Prehlásenie potvrdzujem svojim podpisom a podpisom svojho zákonného zástupcu.
Podpis návštevníka športového areálu

...................................................................

Súhlasím aby môj syn / dcéra vykonávali športové aktivity v priestoroch športového areálu
Dowtown Aréna Prievidza za podmienok uvedených v tomto prehlásení. V prípade, že mu / jej
vznikne akákoľvek škoda na veciach alebo na zdraví pri výkone športovej aktivity preberám za
dieťa plnú zodpovednosť a nebudem uplatňovať náhradu škody.
Meno a priezvisko rodiča / zákonného zástupcu ...............................................................................
Číslo občianskeho preukazu rodiča / zákonného zástupcu ..............................................................
Tel. kontakt rodiča / zákonného zástupcu ..........................................................................................

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v zmysle § 12 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na archiváciu
po dobu 5 rokov.
Toto prehlásenie je platné po celý kalendárny rok 2018 a nadobúda platnosť nižšie uvedeným
dňom.

V ............................................., dňa ............................
Podpis zákonného zástupcu ...........................

Bezpečnostné pravidlá návštevníkov športového areálu DOWNTOWN
Aréna Prievidza a hráčov paintballovej alebo airsoftovej hry
1. Všetci návštevníci sú povinní riadiť sa základnými bezpečnostnými pravidlami, pokynmi
organizátorov hry alebo prevádzkovateľov.
2. Pri hraní airsoft hry sa môžu používať len airsoftové zbrane , ktoré nie sú v rozpore s
hernými pravidlami aspĺňajú zákonné a bezpečnostné podmienky.
3. Na ihrisku a všade tam, kde hrozí zásah hracou zbraňou, musia hráči a ďalšie prítomné osoby
počas celej doby hry (turnaja) používať ochrannú masku. Pri paintballe aj účinnú ochranu
proti zásahu do ucha. Výnimka je možná len mimo hraciu dobu alebo na základe súhlasu
organizátorov paintballovej hry (turnaja).
4. Strieľať je dovolené len na ihrisku v priebehu hry alebo na miestach určených na testovanie
alebo vybíjanie hracej zbrane organizátorom resp. prevádzkovateľom. Mimo týchto zón sa
nosia hracie zbrane zásadne vždy vybité a zaistené.
5. Je zakázaný fyzický alebo vulgárny verbálny kontakt medzi hráčmi. Na ihrisku a do ihriska
je zakázané hádzať akékoľvek predmety.
6. Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou hracou zbraňou na hráčov bez nasadenej
ochrannej masky. Na rozhodcov, organizátorov a ostatných nehrajúcich osôb sa nesmie
strieľať ani keď majú nasadenú ochrannú masku.
7. V priestoroch areálu DOWNTOWN Aréna Prievidza je zakázané liezť na
nezabezpečené alebo na nedokončené stavebné konštrukcie v objekte.Taktiež
je zakázané strieľať,resp. mieriť aj nenabitou zbraňou na ľudí, zvieratá alebo
autá pohybujúcich sa v blízkosti športového areálu.
8. Hráč nesmie byť na ihrisku počas hry pod vplyvom alkoholu, drog, či iných
omamných a psychotropných látok.
9. Každý návštevník športového areálu DOWNTOWN Aréna Prievidza, či už ako
hráč alebo divák, je povinný poznať a za všetkých okolností dodržiavať uvedené
bezpečnostné pravidlá.
10. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť hry (turnaja) len s písomným súhlasom
rodičov (zákonných zástupcov) alebo v ich sprievode.
11. Každý návštevník športového areálu je povinný dbať na zvýšenú pozornosť a
bezpečnosť o svoje zdravie pri pohybe v priestoroch areálu DOWNTOWN
Aréna Prievidza, ako aj o zdravie ostatných návštevníkov.
12. Každý hráč sa zúčastní hry (turnaja) na vlastnú zodpovednosť.
13. Organizátor, resp. prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ujmy
na zdraví fyzického alebo psychického charakteru všetkých zúčastnených hráčov,
divákov a ostatných prítomných, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných,
herných alebo iných stanovených pravidiel hry.
14. Organizátor, resp. prevádzkovateľ nenesie taktiež žiadnu zodpovednosť za škodu na
veciach, majetku, poškodení odevu alebo časti odevu všetkých zúčastnených hráčov,
divákov a ostatných prítomných.
15. Fajčiť alebo používať otvorený oheň je v priestoroch športového areálu počas trvania hry
(turnaja) prísne zakázané. Fajčiť alebo používať otvorený oheň je dovolené len počas
prestávky v hre a aj to len na určených a označených miestach.
16. Každý, kto sa zúčastňuje hry (turnaja) ako hráč, je povinný prípadné spôsobenia
škody areálu DOWNTOWN Aréna Prievidza nahradiť v plnej výške!!!

Za porušenie týchto pravidiel ohrozujúcich zúčastnených je organizátor, resp.
prevádzkovateľ oprávnený hráča diskvalifikovať a vykázať zo športového areálu.

