
 
 

Egenerklæring paintball 

 

Vilkår for deltagelse i paintballspill og leie av utstyr/bane. 

1. Jeg er klar over at alkohol og andre rusmidler er forbudt på banen. Synlige berusede 

personer (etter utleiers oppfatning) blir nektet spill og refusjon av pengene.  

2. Jeg er klar over at paintball utgjør en viss risiko både for meg selv og andre og jeg akter 

ikke å avfyre en markør nærmere enn 1 meter mot et annet menneske. Fysisk kontakt skal 

heller ikke forekomme på banen under spill.  

3. Jeg er klar over at masken alltid skal brukes riktig når man oppholder seg innenfor banen. 

Jeg er klar over at et treff i øyet fra en markør er skadelig og kan medføre blindhet og annen 

alvorlig skade. Masken skal alltid være på, helt til man er ute av banen og spilleder markerer 

at spillet er over. Markøren skal sikres før man forlater banen.  

4. Jeg er klar over at jeg er økonomisk ansvarlig for alle skader jeg har påført markørene med 

luftsystemer, magasinene, maskene jeg eventuelt har lånt av Rødbysætra Aktivitetssenter. 

Det er en egenandel på Kr. 500,- ved skade på leid/lånt utstyr.  

5. Jeg går frivillig med på å spille paintball på tross av den risiko det medfører. Dette gjelder 

også risiko forårsaket av andres uforsiktighet og uhell. Jeg går med på å følge instrukser gitt 

av Rødbysætra Aktivitetssenter og deres representanter. Jeg frasier Rødbysætra 

Aktivitetssenter og deres representanter alt ansvar for eventuelle skader som følge av min 

og andres uforsiktighet og brudd på disse reglene og instrukser.  

6. Personer under 18 år kan ikke spille uten skriftlig godkjennelse fra foresatte.  

 

Om disse vilkår og regler for spill ikke følges, har utleier rett til å avvise spiller uten refusjon 

av leiebeløp. Med min signatur forplikter jeg meg til å følge overnevnte vilkår.  

 

Navn: _________________________________________ Fødselsdato: _________________ 

 

Adresse, post nr. og sted: ______________________________________________________ 

 

Tlf: __________________ E-post (valgfritt): _______________________________________ 

 

Signatur: ___________________________________________________________________ 


