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Ja niżej podpisany oświadczam, że

1. Zdaję sobie sprawę z zagrożeń towarzyszących zabawie w Air Soft, oraz przebywania na 

terenie ZUT w Wągrowcu

2. Wchodząc na przedmiotowy teren na własne ryzyko i równocześnie zrzekając 

ewentualnych roszczeń 

organizatorów spotkania.

3. Akceptuję fakt, iż spotkanie miłośników ASG, organizowane w dniu 11.11.2010 nie jest 

imprezą w rozumieniu formalnoprawnym. Organizatorzy 

i sprawnego przeprowadzenia spotkania 

odpowiedzialności cywilnoprawnej za zdarzenia wynikłe podczas spotkania.

4. Wiem, iż celem gry są rozgrywki ASG 

do siebie z replik ASG. Zdaję sobie sprawę, 

postaci kulek kalibrów 6 i 8mm o wa

się też do stosowania odpowiednich

lub urządzeń podobnych, o wytrzymałości pozwalającej na wytrzymanie 

trafienia z rzeczonych urządzeń oraz fakultatywnie innych 

uzębienie, nakolanniki, hełmy, etc.

terenu, zarządcy, dysponenta obiektu.

5. Zobowiązuję się dołożyć 

zagrożeń, u siebie i innych osób, związanych ze wstępem na teren gry oraz udziałem w 

przedmiotowych manewrach i zgodnie z charakterem zajęć zachować należytą ostrożność i 

stosować odpowiednie środki ochronne.

6. Zobowiązuję się nie powodo

śmiecić i naprawić wszelkie ewentualne szkody powstałe z mojej winy.

7. Przeczytałem regulamin spotkania i zobowiązuję się 
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OŚWIADCZENIE 

że: 

Zdaję sobie sprawę z zagrożeń towarzyszących zabawie w Air Soft, oraz przebywania na 

Wągrowcu. 

na przedmiotowy teren na własne ryzyko i równocześnie zrzekając 

 powstałych w związku z przebywaniem na nim, w stosunku do 

organizatorów spotkania. 

spotkanie miłośników ASG, organizowane w dniu 11.11.2010 nie jest 

imprezą w rozumieniu formalnoprawnym. Organizatorzy działają jedynie

i sprawnego przeprowadzenia spotkania „Maniaków ASG”. W szczególności zaś nie ponoszą 

odpowiedzialności cywilnoprawnej za zdarzenia wynikłe podczas spotkania.

celem gry są rozgrywki ASG polegające na oddawaniu przez uczestników strzałów 

ASG. Zdaję sobie sprawę, iż repliki ASG to urządzenia miotające

postaci kulek kalibrów 6 i 8mm o wadze do 0,6 grama, z prędkością do 250 m/s. 

odpowiednich środków ochronnych w postaci okularów

podobnych, o wytrzymałości pozwalającej na wytrzymanie 

urządzeń oraz fakultatywnie innych środków jak maski, ochraniacze na 

nakolanniki, hełmy, etc. Zrzekam się również możliwości roszczeń do właściciela 

terenu, zarządcy, dysponenta obiektu. 

Zobowiązuję się dołożyć najwyższej staranności, aby uniknąć ewentualnych w

zagrożeń, u siebie i innych osób, związanych ze wstępem na teren gry oraz udziałem w 

przedmiotowych manewrach i zgodnie z charakterem zajęć zachować należytą ostrożność i 

stosować odpowiednie środki ochronne. 

powodować żadnych zniszczeń na terenie i jego okolicy, w tym 

śmiecić i naprawić wszelkie ewentualne szkody powstałe z mojej winy. 

Przeczytałem regulamin spotkania i zobowiązuję się postępować według jego zaleceń.

……………………………………………………………………………

          Nick         Tel. Kontaktowy

Zdaję sobie sprawę z zagrożeń towarzyszących zabawie w Air Soft, oraz przebywania na 

na przedmiotowy teren na własne ryzyko i równocześnie zrzekając się wszelkich 

z przebywaniem na nim, w stosunku do 

spotkanie miłośników ASG, organizowane w dniu 11.11.2010 nie jest 

jedynie w celu umożliwienia 

. W szczególności zaś nie ponoszą 

odpowiedzialności cywilnoprawnej za zdarzenia wynikłe podczas spotkania. 
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zagrożeń, u siebie i innych osób, związanych ze wstępem na teren gry oraz udziałem w 

przedmiotowych manewrach i zgodnie z charakterem zajęć zachować należytą ostrożność i 

wać żadnych zniszczeń na terenie i jego okolicy, w tym także nie 

postępować według jego zaleceń. 
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