FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DEL PAINTBALL LA GRANJA
Mitjançant aquest contracte, cadascun dels membres indicats es converteix en usuari del material i instal·lacions de La Granja amb
domicili a Rial d’en Terra S/N.
Tots els jugadors que lloguen el material i utilitzen les instal·lacions de La Granja firmen el present descàrrec de responsabilitat al revers d’aquest contracte i assumeixen, per tant, tota la responsabilitat. L’empresa compta amb una assegurança de responsabilitat civil.
L’empresa facilita i cedeix als seus clients tres camps de paintball amb obstacles no permanents, un camp amb una piscina i proves
d’habilitat, dos inflables i un camp de tir amb arc.
Tots els participants han de llegir, acceptar i firmar aquest formulari on es fa constar les normes de seguretat d’obligat compliment,
abans de llogar i utilitzar les instal·lacions.
NORMES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES
El sota signant acorda, entén i reconeix que:
01.- Existeixen riscos de lesions, fins i tot potencials, d’invalidesa permanent o de mort, derivats de qualsevol participació en activitats de La Granja o de l’equipament requerit per participar en aquestes activitats. El sota signant assumeix lliurement qualsevol
dels riscos anomenats en aquest apartat, sota la seva responsabilitat.
02.- Les activitats del Paintball la Granja comporten 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 establerts. 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 la sitja i a les teulades.
15.- L’empresa cedeix l’ús d’un camp de pràctiques situat a Arenys de Munt. El client comprèn que aquest camp que es posa a
disposició del client pot contenir pedres, forats, xarxes protectores,... i que per això ha de ser prudent. Si no es va en compte
es fàcil lesionar-s’hi, per tant, el client comprèn que ha de tenir diligència durant el seu temps de pràctica en el camp i eximeix
l’empresa de qualsevol responsabilitat si li passés alguna cosa.
16.- El client pot utilitzar el seu propi material sempre que tingui els permisos corresponents i sigui autoritzat pel personal de La
Granja.
17.- No s’acceptarà 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 d’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.
18.- L’empresa no es fa responsable dels accidents produïts per l’incompliment d’aquestes normes, el terreny de joc, els animals,
desplaçaments o els efectes de la climatologia.
19.- Tothom haurà de fer cas de totes les instruccions del personal de La Granja; en cas contrari, qualsevol persona podrà ser
obligada a acabar la seva partida i ser expulsat del camp de Paintball, sense dret al reemborsament de l’entrada.
Els signant declara que ha llegit i entès totes les normes del joc i es compromet a seguir-les i respectar-les durant la seva participació.
Si els participants són menors s’hauran d’omplir dos linies, una amb les dades del menor i just a sota les dades del tutor legal que
autoritza al menor a portar a terme l’activitat.
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D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem de la incorporació de les dades facilitades a un fitxer automatitzat de què és responsable Roc Navarro Corominas amb la finalitat d’oferir-li productes i informació del seu interès. Així mateix, queda informat
del dret d’accés, rectificació, concel·lació i oposició que se li ofereix i que podrà exercir per escrit a l’adreça següent: C/ Montseny 23 · 08358 Arenys de Munt (Barcelona).
Dono permis a Roc Navarro Corominas perquè es puguin fer i publicar imatges de mi i del meu fill/a tant a nivell individual com de grup, per ús exclusiu de la progració
esblerta, sense que afeti a la nostra honorabilitat.

