
Avtale for deltagelse i paintballspill og leie av utstyr. 
 

 

 

Les gjennom utleie og spille vilkårene. Det er din sikkerhet det gjelder! 

 

 

1. Spillere og leietakere skal følge de angitte vilkår 

og de instrukser som spilleleder gir. 

 

2. Man skal ikke være påvirket av alkohol når man 

spiller paintball, dette er spillers ansvar. 

 

3. Markør får ikke avfyres før instruksjoner fra 

spilleleder er gjennomført og deretter kun under 

spill på anvist paintballbane. 

 

4. Markør får ikke avfyres eller rettes mot 

personer uten maske. 

 

5. Maske skal være festet på hode under opphold 

på paintballbanen. 

 

6. Maske får kun taes av utenfor paintballbanen og 

kun når spillet er slutt. Om noen oppholder seg 

på paintballbanen uten maske skal spillet 

avbrytes umiddelbart. 

 

7. Markør skal være sikret når spillet er slutt og 

når man går ut av paintballbanen, samt  henges på 

stativ for markører. 

 

     

 

8. Spillere skal vise hensyn mot andre spillere, 

sikkerhetsavstand er  på 4 meter. 

 

9. All form for voldelig kroppskontakt er forbudt. 

 

10. Spiller deltar i spillet på egen risiko. Spiller 

er ansvarlig for at markøren  kun benyttes 

mot andre personer som har på seg 

nødvendig sikkerhets utstyr. Utleier er ikke 

ansvarlig for skader som spiller kan pådra seg 

eller andre, om ikke utleier viser grov 

uaktsomhet. 

 

11. Personer under 18 år får ikke spille uten 

samtykke fra foresatte er fått. Dette er spillers 

ansvar , men vi trenger ikke noe  skriftlig på 

dette.  

 

12. Brudd av vilkår fører til bortvisning uten 

forvarsel dersom reglene brytes. Spilleren kan 

da ikke kreve leieavgiften tilbakebetalt. 

Erstatningskostnader: Markør 1500,- Luftsystem 800,-  Maske 400,- Kjeledress 300,- Nakkebeskyttelse 200,- 

 

 

Opplysninger om leietaker. Navn og adresse skal fylles ut med blokkbokstaver. 

 

Navn: ____________________________________________ Adresse: ____________________________________________ 

 

Postnr og poststed: _______________________________________________ Tlf____________________________________ 

 

 
Jeg har lest og aksepterer de overstående vilkårene: 

 

Signatur og dato____________________________________________ 

 

 

 

Til foresatt for spiller under 18 år 

 

Som foresatt for ________________________________________ samtykker jeg at han/hun på ovennevnte vilkår deltar i 

paintballspill og leier det eventuelle utstyr han/hun trenger til dette. 

 

Signatur og dato____________________________________________ 

 

 


