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RADEIKIAI
PRAŠAU MAN LEISTI DALYVAUTI IĮ „MACKONKIEMIS“ ORGANIZUOJAMAME DAŽASVYDŽIO
ŽAIDIME IR PAREIŠKIU, KAD:
1. Su dažasvydžio saugumo taisyklėmis (pateiktos šio prašymo 2 psl.) susipažinau, sutinku ir jų
laikysiuosi;
2. Esu įspėtas, kad žaisdamas IĮ „Mackonkiemis“ organizuojamuose dažasvydžio žaidimuose, aš ir kiti
žaidėjai rizikuojame patirti sužalojimus (traumas) netgi jei bus laikomasi visų žaidimo saugumo
taisyklių;
3. Siekdamas išvengti nelaimingų atsitikimų, dažasvydžio įrangą naudosiu tik pagal taisykles ir duotas
instrukcijas instruktažo metu bei neprieštaraudamas paklusiu visiems žaidimo organizatorių,
instruktorių bei teisėjų nurodymams ir reikalavimams;
4. Esu fiziškai ir moraliai pasirengęs dalyvauti dažasvydžio žaidimuose;
5. Man žinoma, kad IĮ „Mackonkiemis“ neprisiima atsakomybės už bet kokią turtinę ir neturtinę žalą,
patirtą žaidimo metu (įskaitant žalą dėl: mano ar trečiųjų asmenų veiksmų, dažasvydžio kamuoliuko
įšovimo, pargriuvimo, suklupimo, laukinio gyvūno užpuolimo, gyvatės įkandimo, infarkto, hipotermijos,
infekcijos, pasiklydimo miške, vabzdžių, voragyvių įkandimų ir/ar įgėlimų, nuodingų augalų įdūrimų
ir/ar įdrėskimų, netinkamo mano ar kitų asmenų dažasvydžio ir/ar kitos įrangos naudojimo ir/ar jos
gedimo, bei dėl kitų priežasčių) ir su tuo sutinku;
6. IĮ „Mackonkiemis“ leidus man dalyvauti žaidime, pažadu nereikšti jokių materialinių ir/ar kitokių
pretenzijų IĮ „Mackonkiemis“, IĮ „Mackonkiemis“ savininkams ir darbuotojams, įrangos savininkams,
teritorijų, kuriose vyksta žaidimai, savininkams, žaidimo organizatoriams, taip pat kitiems žaidėjams,
kurie gali mane sužeisti arba padaryti kitokią turtinę ar neturtinę žalą; šio mano atsisakymo nuo
pretenzijų laikysis ir mano tėvai, globėjai, įpėdiniai ir darbdaviai;
7. Prisiimu visą atsakomybę už turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims;
8. Sutinku, kad pagal LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą IĮ „Mackonkiemis“ tvarkytų mano
asmens duomenis žaidimo dalyvių registracijos tikslu (jeigu nesutinkate, negalėsite dalyvauti žaidime);
9. Sutinku, kad pagal LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą IĮ „Mackonkiemis“ mano asmens
duomenis tvarkytų rinkodaros tikslu; (išbraukite, jei nesutinkate, kad šie duomenys būtų naudojami
rinkodaros tikslais);
10. Taip pat pareiškiu, kad prieš duodamas šį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, esu supažindintas
su teise nesutikti dėl asmens duomenų tvarkymo;
11. Leidžiu IĮ „Mackonkiemis“ mano vardą, nuotraukas ir/ar vaizdo įrašus, komentarus, žaidimo rezultatus
ir pan. Naudoti rinkodaros tikslais (išbraukite šį punktą, jei nesutinkate);
12. Prisiimu visišką atsakomybę už gautą dažasvydžio įrangą, tame tarpe dažasvydžio šautuvą, šovinių
dėtuvę, suspausto oro balioną, apsauginę veido kaukę, kovos drabužius (švarką, kelnes, pirštines);
13. Man išduotą dažasvydžio žaidimo įrangą pasibaigus žaidimui grąžinsiu tokios pat būklės, kokią ją
gavau. Padengsiu visą negrąžintos arba sugadintos įrangos rinkos kainą arba remonto išlaidas.

ŽAIDIMO DALYVIS:

JEI DALYVIS – ASMUO NUO 14 IKI 18 METŲ:
SUTINKU. Tėvas/globėjas(rūpintojas):

_______________________________________

___________________________________________

(vardas, pavardė ir parašas)

(Tėvo/globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė ir parašas)

Telefonas:
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DAŽASVYDŽIO SAUGUMO TAISYKLĖS (Norint žaisti, privalu perskaityti!)
1. Dažasvydžio žaidimo aikštelėje ar šalia jos visada dėvėkite dažasvydžiui skirtą apsauginę veido kaukę.
Kaukę draudžiama nusiimti ar pakelti netgi tais atvejais kai ji aprasoja, išsitepa ar jums susižeidus.
2. Draudžiama patiems valyti kaukės stiklą.
3. Su ginklu elkitės taip, lyg jis būtų užtaisytas ir įjungtas. Niekada nenukreipkite ginklo į asmenis ar
daiktus, jei neketinate šauti.
4. Kai nešaudote, arba kai nesate žaidimo aikštelėje, užkiškite šautuvo vamzdį specialiu kaiščiu, o
šautuvus be kaiščio laikykite nukreiptus vamzdžiu žemyn.
5. Niekada nešaukite į kitą asmenį, jei jis nedėvi dažasvydžiui skirtos apsauginės veido kaukės arba ji yra
netvarkinga.
6. Draudžiama šaudyti į kitus žaidėjus, kurie pasiduoda arba rodo neutralumo ženklus, taip pat
draudžiama šaudyti į asmenis, kurie nedalyvauja žaidime, į teisėjus, gyvūnus ar paukščius, dūžtančius
daiktus.
7. Draudžiama tyčia šauti į kito asmens galvą.
8. Draudžiama šauti į priešininką, esantį arčiau nei už 1,5 metro.
9. Dažasvydžio šautuvą užtaisyti ir šaudyti leidžiama tik dažasvydžiui skirtais vandenyje tirpiais dažų
kamuoliukais.
10. Visi dažasvydžio šautuvai prieš naudojimą turi būti patikrinti chronografu ir sureguliuoti šaudyti ne
didesniu kaip 300 pėdų per sekunde (92 m/s) greičiu.
11. Draudžiama naudoti bet kokius šaunamuosius ar šaltuosius ginklus bei sprogmenis kurie nėra skirti
dažasvydžiui.
12. Draudžiama bet kokia fizinė žaidėjų konfrontacija, pvz., imtynės, ėmimas į nelaisvę ir pan.
13. Draudžiama prieš žaidimą ar žaidimo metu vartoti alkoholį ir/ar narkotikus.
14. Draudžiama žiūrėti į dažasvydžio šautuvo vamzdį siekiant patikrinti ar jis švarus ir/ar dėl kitų
priežasčių.
15. Draudžiama išimti dažasvydžio kamuoliukus iš šautuvo dėtuvės ir/ar šaudyti tuščiais šoviniais.
16. Draudžiama šaudyti virš žiūrovų zonų, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų neutralių zonų ir/ar tiesiai
į jas.
17. Draudžiama patiems ardyti, reguliuoti ginklą, nuiminėti ar keisti balioną.
ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS PASILIEKA TEISĘ UŽDRAUSTI ŽAISTI BET KURIAM TO MŪSŲ PRAŠANČIAM!
UŽ SAUGUMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ ŽAIDIMO DALYVIAI PAŠALINAMI IŠ AIKŠTĖS, O PAŠALINTAM ŽAIDĖJUI
MOKESČIAI BEI ŠOVINIAI NEGRĄŽINAMI!
KAM REIKIA ŠIO PRAŠYMO?
Nors pagal Jungtinių Amerikos Valstijų draudimo bendrovių apskaičiavimus dažasvydis yra
saugesnis sportas nei futbolas, golfas ir netgi stalo tenisas, vis dėlto yra nedidelė tikimybė susižeisti.
Žaidimo saugumas didžiąja dalimi priklauso nuo paties žaidimo dalyvio drausmės ir saugumo taisyklių
laikymosi.
Todėl žaidimo organizatorius reikalauja, kad prieš paimdamas į rankas ginklą, kiekvienas dalyvis
patvirtintų, jog su saugumo taisyklėmis susipažino, jų laikysis, ir pats prisiims atsakomybę dėl savo
veiksmų (1, 2 ir 3 prašymo punktai).
Laikantis dažasvydžio saugumo taisyklių, blogiausia, kas Jums gali nutikti, yra mėlynė toje kūno
vietoje, kur iš arti pataikė dažasvydžio kamuoliukas. Žaidimo organizatorius neprisiima atsakomybės už
žalą, patirtą dėl Jūsų prastos sveikatos (4 prašymo punktas) bei dėl aplinkos veiksnių, kurių žaidimo
organizatorius nekontroliuoja, įtakos, pavyzdžiui dėl įsisiurbusios erkės ar medžio šakos suplėšytų kelnių ir
pan. (5 ir 6 prašymo punktai).
Svarbu žinoti, kad žaidimo dalyviui teks pačiam atsakyti už turtinę ir neturtinę žalą padarytą
tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, apšaudytam praeiviui ar apšaudyto automobilio, gyvūno savininkui ir
pan. (7 prašymo punktas).
Pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymą, jūs galite nesutikti, kad mes Jūsų asmens duomenis
tvarkytumėme žaidimo dalyvių registracijos (saugotume šį Jūsų prašymą) ir rinkodaros tikslais (telefonu
Jus informuotume apie akcijas, naujas paslaugas, gautume iš Jūsų atsakymą apie mūsų teikiamas
paslaugas ir jų kokybę ir pan.) (8, 9 ir 10 prašymo punktas).
Taip pat galite nesutikti, kad rinkodaros tikslais būtų naudojamas ir Jūsų atvaizdas (nuotraukos,
vaizdo įrašai), komentarai, žaidimo rezultatai (11 prašymo punktas).
Galiausiai, Jums išduota žaidimo įranga nėra pigi, todėl norime, kad ją saugotumėte (12, 13
prašymo punktai).
(Prašymo versija 2009-03-01)

Žaidimus organizuoja IĮ „Mackonkiemis“. Į.k. 300851744, buveinės adresas: Radeikiai, Daugailių sen.,
Utenos raj. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Registro tvarkytojas
VĮ Registrų centras. Kontaktai: tel. 8 614 59884, www.karomenas.lt
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