Osallistujan nimi: ______________________________________________ Osallistujan ikä:_________
Kotiosoite:

____________________________________________________

Puhelin:

______________________________________________________

Sähköposti: ___________________________________________________
Onko sinulla sairauksia tai vammoja, joista ohjaajan tulisi tietää?

Kyllä:

Ei:

Vapaaehtoinen osallistuminen
Osallistun lasersotaan vapaaehtoisesti ja omalla vastuullani. Minua on informoitu lasersotaan
sisältyvistä riskeistä etukäteen ja ilmoitan saaneeni riittävän opastuksen. Olen kykenevä
harkitsemaan oman osallistumiseni edellytyksen terveyteni ja taitojeni mukaan. Olen tietoinen
siitä, että lasersota on sen luonteinen, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai
pahimmassa tapauksessa kuoleman riski. Noudattamalla kaikkia sääntöjä ja ohjeita sota ei
vaadi uhreja ja vältän sotaoikeuden.

Tapahtumanjärjestäjän vapauttaminen vastuusta
Tietoisena lasersotaan sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat
kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista
vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuusta vapautus koskee sekä
lasersodan aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden
syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan. Vastuusta vapautus ei kuitenkaan koske järjestäjän tai
sen edustajan huolimattoman tai tahallisen menettelyn aiheuttamia vahinkoja.
Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia
vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja
oikeudenomistajiani.
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Lasersodan säännöt
1. Noudata ohjaajan ohjeita koko pelialueella olemisesi ajanÄlä koske peliliiveihin ja
aseisiin ilman lupaa
2. Älä koske merkittyihin paikkoihin pelialueella tai aiheuta tahallista vahinkoa
3. Juokseminen on kielletty koko pelialueella
4. Noudata varovaisuutta siirtyessäsi esteiden takaa, ovista jne., vastustaja saattaa väijyä
sinua nurkan takana, joten varo aseen piippua
5. Esteistä saattaa irrota tikkuja, joten noudata varovaisuutta
6. Älä kiipeile esteiden päälle
7. Älä aiheuta muille pelaajille tahallista vaaraa tai vahinkoa
8. Jos havaitset väärinkäyttöä, ilmoita asiasta välittömästi henkilökunnalle
9. Liiku vain merkityllä ja ohjeistetulla alueella
10. Palauta varusteet omille paikoilleen
11. Sääntörikkomus voi johtaa välittömään eliminointiin pelistä ja pelioikeuden eväämiseen
12. Mikäli koet pelissä pelkotiloja, ahdistusta tai mitä tahansa poikkeavaa, siirry välittömästi
lepotilaan
13. Ase ei yleensä vaurioidu pudotessa, paitsi tähtäin. Huolimattomalla aseen käsittelyllä
aiheutuneesta tähtäimen rikkoontumisesta veloitetaan 50 e
14. Pidä hauskaa!
Olen lukenut ja ymmärtänyt sekä minulle on kerrottu yllä olevat säännöt ja ehdot.
Hyväksyn ne allekirjoituksellani.
Päivämäärä: /

20____

Allekirjoitus ja nimenselvennys:
____________________________________________________________
Alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus!
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