REGULAMIN GRY “OPERACJA WIRUS”
UWAGA! Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przeczytania i
zaakceptowania regulaminu gry “OPERACJA WIRUS”.
1. Zasady dotyczące rejestracji
●
●
●
●

Rejestrować mogą się osoby 18+
Zgłoszenia dokonujemy poprzez wiadomość email
Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa dowolnemu zgłaszającemu bez
podania przyczyny odmowy
W dniu wydarzenia każdy zgłoszony uczestnik zobowiązany jest do przejścia
procesu rejestracji na miejscu imprezy

2. Na terenie GRY OPERACJA WIRUSi bezpośrednio wokół niego mają zastosowanie
wszystkie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza te dotyczące ochrony miejsc
krajobrazowych, zasad używania otwartego ognia i rozpalania ognisk w strefie krajobrazu
chronionego.
3. Na terenie GRY OPERACJA WIRUS obowiązuje całkowity zakaz propagowania idei
totalitarnych poprzez używanie oznakowań, gestów oraz prowadzenia innych działań, które
mogą prowadzić do skojarzeń z ideologiami nazistowskimi czy totalitarnymi pod rygorem
natychmiastowego wydalenia z terenu gry.
4. Na terenie GRY OPERACJA WIRUSsurowo zabronione jest przebywanie pod wpływem
środków odurzających: alkoholu, narkotyków i innych środków wywołujących objawy
zbliżone do nadużycia ww. substancji (np. niektóre leki).
5. Na terenie Gry OPERACJA WIRUS i bezpośrednio wokół niego obowiązuje całkowity
zakaz używania pirotechniki innej, niż ta dostarczona przez organizatora; otwartego ognia;
zaśmiecania terenu gry i terenów przyległych.
6. Zakazwwożeniabądź wnoszenia na teren GRY OPERACJA WIRUS kulek metalowych,
metalizowanych i szklanych. Znalezienie, uzasadnione podejrzenia używania ww. kulek lub
ich używanie równoznaczne będzie z usunięciem uczestnika w trybie natychmiastowym z
terenu gry oraz otrzymanie dożywotniego zakazu uczestnictwa w grach organizowanych
przez Airsoft Trójmiasto.
7. Każdy uczestnikGRY OPERACJA WIRUS ma obowiązek bezwzględnego stosowania
się do postanowień regulaminu oraz wskazówek organizatora i sędziów.
8. Każdy uczestnikGRY OPERACJA WIRUS musi posiadać i używać w trakcie gry
atestowaną ochronę oczu.
9. Każdy uczestnikGRY OPERACJA WIRUS musi posiadać /i w razie potrzeby używać/
odblaskową kamizelkę lub inny element sygnalizacyjny oznaczający “trupa” w porze
dziennej oraz pulsujące, czerwone światło w porze nocnej.
10. Każdy uczestnik biorący udział w grze OPERACJA WIRUS robi to na własną
odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników oraz za ich
mienie.
11. Każdy uczestnikbiorący udział w grze Operacja Wirus /5.05.2019/ powinien mieć

świadomość zagrożeń istniejących lub mogących zaistnieć podczas gier z użyciem replik
broni o napędzie pneumatycznym.
12. Udział w impreziejest jednoznaczny z zaakceptowaniem istniejącego stanu rzeczy i
wykluczeniem odpowiedzialności organizatorów za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub
mieniu uczestników.
13. Zabrania się strzelania w, z oraz do strefy oznaczonej jako OFF GAME. Przebywanie w
tej strefie możliwe jedynie po założeniu kamizelki odblaskowej, zabezpieczeniu repliki oraz
wyjęciu magazynka. Wyjście ze strefy OFF GAME polega na udaniu się na swój punkt
respawn.
14. Nieznajomość regulaminunie zwalnia z jego przestrzegania i odpowiedzialności
prawnej w przypadku jego złamania.
15. Uczestnik nie stosujący się do powyższych zaleceń zostanie usunięty w trybie
natychmiastowym z terenu gry lub upomniany przez organizatora oraz może otrzymać
dożywotni zakaz uczestnictwa w grach organizowanych przez Airsoft Trójmiasto &
10th Shadows.

