
Villkor för deltagande i Paintballspel hos Paintballfabriken. Vänligen läs igenom villkoren, 
det gäller din säkerhet!!! 
 
1. Spelare och hyrestagare skall utöver angivna villkor följa de instruktioner som lämnas av Instruktören. 
Paintballfabriken ansvarar EJ för era värdesaker. 
2. Markören får inte avfyras före instruktioner och genomgång av Instruktören och därefter endast på 
provskjutningsbanan och/eller anvisad spelplan enligt Instruktörens lämnade instruktioner. Härvid skall särskilt 
beaktas att på anvisad spelplan får vapnet avfyras endast när spel pågår. 
3. Markören får inte avfyras eller riktas mot person utan mask och skyddsglasögon. 
4. Skyddsglasögon/skyddsmask skall vid all vistelse på eller i närheten av spelplan bäras på av Instruktören 
anvisat sätt. 
5. Skyddsglasögon / skyddsmask får endast avtagas inom särskilt anvisad s.k. safezone. Om någon vistas inom 
eller i närheten av spelplats utan skyddsglasögon / skyddsmask skall spelet omedelbart avbrytas. Skulle spelare 
vid upprepade tillfällen bryta mot denna regel kan spelaren avvisas med kvarstående betalningsansvar. 
6. Att spela i berusat tillstånd är under alla omständigheter absolut förbjudet. 
7. Spelare är skyldig att visa hänsyn mot andra spelare. 
8. All form av kroppskontakt är förbjuden i samtliga spel. 
9. Enbart vapen som uppfyller SKLs* krav för licensfria paintballmarkörer får bäras och användas spel. Övriga 
vapen är förbjudna att bäras på spelbanan. (Gäller även knivar.) 
10. Hyrestagaren är skyldig att väl sköta och använda hyrt vapen och utrustning endast för avsett syfte. Spelare 
är skyldig att ersätta den skada på markör och utrustning som han orsakat genom uppsåt, slarv eller oaktsamhet 
eller icke lämplig användning. 
11. Om ovanstående regler och villkor ej följs, äger uthyraren rätt att omedelbart avvisa hyrestagaren, med 
kvarstående betalningsansvar. 
12. Spelare deltar i spelet på egen risk och uthyraren ansvarar inte för någon form av skada av vad slag det vara 
må som spelaren kan komma att vållas, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas uthyraren till last. 
13. Personer under 16 år får ej spela utan vårdnadsharvares skriftliga medgivande och godkännande av 
ovanstående regler och villkor. 
14. Endast våra egna bollar får användas vid spel i regi av Paintballfabriken, dvs. inga medtagna bollar får 
användas. 
* Statens kriminaltekniska laboratorium 
 

Bra info att veta 
• Ha alltid på dig masken om annat ej tillsagd 
• Skjut aldrig på någon närmare än tre meter. Skjut ej på domaren! 
• När du är träffad/ute, håll upp handen med markören för att på så visa att 

du är ute. Träffad/ute är man när kulan gått sönder på kroppen 
• Spel varar i 10 min, vänta i säkerhetszon till nytt spel börjar. 
• Plocka ej boll från marken, stäng locket till bollen ordentligt 
• Allt betalas på slutet, kort eller kontant funkar fint. 

 
Jag har tagit del av och accepterar ovan angivna villkor för deltagande i Paintballspel 
och hyra av utrustning och vapen. 
 
Personnummer:_________________________   
 
TEXTA NAMN TYDLIGT:_________________________    Datum:____________ 
 
Namnteckning:___________________________________ 
 

Vårdnadshavare (gäller om du är under 16 år) 
  
Namn____________________________ 

    Namnteckning_______________________ 
   


