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„Regulamin i oświadczenie o braku przeciwwskazań ” 

 
 

Regulamin 
 
 

 
1. Przed założeniem dmuchanych kul, należy usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty narażone na zniszczenie oraz wszystkie 

rzeczy które mogą doprowadzić do przebicia kuli od wewnątrz:  

łańcuszki, kolczyki, zegarki ,okulary, spinki do włosów itp. Zaleca się również nie spożywanie gum, tabletek lub innych art. 

spożywczych podczas gry.  

2. Zakładając kulę, pamiętaj aby przełożyć ręce przez ramiączka uchwytów tylnych, po to by zabezpieczyć się przed 

wypadnięciem z kuli. 

3. Zawsze trzymaj ramiona w szelkach oraz rękoma trzymaj się uchwytów przednich. 

4. Nie należy zderzać się z osobami nie wyposażonymi w dmuchane kule, oraz z osobami które są w trakcie stawania na nogi. 

5. Nie wpadaj na przedmioty mogące uszkodzić kule od zewnątrz. 

6. Słuchaj wskazówek oraz instrukcji organizatora. 

7. Integralną częścią tego regulaminu jest druk oświadczenia uczestników gry oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w 

przypadku osób niepełnoletnich. 

8. W rozgrywkach BubbleBall nie mogą korzystać osoby: 

a) cierpiące na choroby serca, epilepsję lub nadciśnienie, 

b) które mają problemy z kręgosłupem, 

c) kobiety w ciąży, 

d) ze złamanymi kończynami lub będące w trakcie rehabilitacji powypadkowych, 

9. Do gry przystąpić mogą osoby: 

a) Niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 

b) Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

c) Akceptujące niniejszy regulamin, 

d) Ważące nie więcej niż 100kg oraz będące o wzroście minimum 135cm, 

10. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów 

regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi zostaną natychmiast wydaleni z pola gry. 

11. Warunkiem uczestnictwa osoby w rozgrywkach BattleBall jest oświadczenie o braku przeciwwskazań 

12. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  Regulaminie. 
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Załącznik numer 1 do Regulaminu 

 „Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin BattleBall, który jest załączony do niniejszego 

zgłoszenia. 

Jednocześnie oświadczam, iż znane są mi zasady przeprowadzania rozgrywek BattleBall oraz akceptuję i oświadczam, że: 

1. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rozgrywek 

nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po rozgrywkach BattleBall. 

2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 

organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  

3. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z 

warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.  

4. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia.  

5. Oświadczam, że spełniam wymogi gry w rozgrywkach BattleBall.  

6. Zapoznałem się z formułą i przebiegiem rozgrywek. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w 

rozgrywkach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz 

kontuzji sportowych.  

W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających 

niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.” 

Zgłoszenie udziału w rozgrywkach BattleBall 

 DATA IMI Ę NAZWISKO 
CZYTELNY PODPIS osoby 

pełnoletniej lub zgoda rodzica 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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Załącznik numer 2 do Regulaminu 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH (ZGODA RODZICÓW) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki: 

 

........................................................................................................................................ 

 

Imię, Nazwisko, PESEL  

 

........................................................................................................................................ 

 

Adres zamieszkania 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 w  grze BattleBall  zorganizowanej w dniu ………….. od godziny ……… do godziny ……….  

w (miejscowość) ………………………, boisko / sala sportowa / orlik  / teren zielony*  przy ul. ………………………….  

 

Oświadczam, że akceptuje regulamin BattleBall oraz warunki określone w załączniku nr 1 do  

Regulaminu (załącznik do niniejszego oświadczenia).  

 

Czytelny podpis (rodzic lub prawny opiekun) 

 

 

............................................................................................................. 

 

(Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.) 

 

 

 

…………..…………….dnia............................... 

 

*) niepotrzebne skreślić  


