
Regulamin I Turnieju Laserowego Paintballu w Rzeszowie 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Regulamin określa zasady obowiązujące podczas I Turnieju Laserowego Paintballu w Rzeszowie 

(zwanego dalej: „Turniejem”), który odbędzie się w październiku/listopadzie 2022r. 

1.2 Organizatorem Turnieju jest: 

LASEROWA TWIERDZA – LASEROWY PAINTBALL 

STREFA LT Sp. z o.o. z siedzibą w Sielcu, 39-120 Sędziszów Małopolski. Wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000933560; NIP.: 8181730099, REGON520475924, nr kontaktowy: 729 984 585; e-mail: 
arena@laserowatwierdza.pl; 

1.3 Potyczki turniejowe obywać się będą na arenie wewnętrznej na terenie Laserowa Twierdza – 

Laserowy Paintball (zwanym dalej „areną”) w następującej lokalizacji: aleja Józefa Piłsudskiego 23a 

35-073 Rzeszów; 

1.4 Osoby biorące udział w Turnieju zwane są „Zawodnikami”; 

1.5 Zawodnicy przed rozpoczęciem gry zobowiązani są do: 

- zapoznania się z treścią regulaminu i przestrzegania jego postanowień; 

- zapoznania się z zasadami zachowania na arenie, na którym prowadzone są mecze turniejowe i ich 

przestrzegania; 

- odbycia szkolenia z zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania ze sprzętu; 

- wyrażenia stosownych zgód i oświadczeń. 

 

2. Informacje o zagrożeniach 

2.1 Organizator informuje że Laserowy Paintball jest rodzajem aktywności, podczas którego mogą 

powstać siniaki, kontuzje i zadrapania; 

2.2 Organizator dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć arenę w sposób umożliwiający bezpieczną 

grę. Tym niemniej Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas 

Turnieju w tym korzystania ze sprzętu; 

2.3 Zawodnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przekazanych 

przez Organizatora podczas szkolenia. 

 

3. Ogólne zasady Turnieju 

3.1 W Turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat pod 

warunkiem wyrażenia na piśmie zgody na udział w Turnieju przez rodzica lub opiekuna prawnego 

(Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu).   

3.2 Przeciwwskazaniami do wzięcia udziału w potyczkach turniejowych są: 

- stan zdrowia, w szczególności choroby i dolegliwości, w których migające lub pulsujące światło tworzy 

ryzyko dla zdrowia (np. epilepsja, schorzenia wzroku) lub choroby i dolegliwości , w których niewskazany 

jest wysiłek fizyczny (np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa, astma);  

- ciąża; 

3.3 Do potyczek turniejowych nie zostaną dopuszczeni również osoby: 
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- agresywne; 

- pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji o podobnym działaniu; 

3.4 Za zdarzenia spowodowane zatajeniem stanu zdrowia lub poświadczeniem nieprawdy w 

oświadczeniu o stanie zdrowia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności; 

3.5 Zawodnik powinien posiadać wygodny strój, odpowiedni do aktywności fizycznej, w tym płaskie 

buty. Rekomenduje się stosowanie ciemnej odzieży oraz wygodnych butów; 

3.6 Przed przystąpieniem do Turnieju, zawodnik powinien ściągnąć biżuterię i podobne przedmioty; 

3.7 Organizator ma prawo żądać od Zawodnika okazania dokumentu tożsamości. 

 

4. Tryb gry 

4.1 Trybami gry w turnieju będą: Assoult/ Rapida Muerte /Snajper + Last Man Hero 

4.2 Specyfikacja trybu:  

- Assoult: 6 punktów życia, 30 naboi w magazynku, 3 sekundy auto przeładowania. 1 celny strzał 

odbiera 1 punkt życia; 

- Rapida Muerte: 3 punkty życia, 10 naboi w magazynku, 3 sekundy auto przeładowania. 1 celny 

strzał odbiera 1 punkt życia; 

- Snajper: 6 punktów życia, 1 nabój w magazynku, 3 sekundy auto przeładowania. 1 celny strzał 

odbiera 6 punktów życia; 

- Last Man Hero: 6 punktów życia, 30 naboi w magazynku, 3 sekundy auto przeładowania, bez 

możliwości wskrzeszania. Usunięte zostaną punkty apteczne (medyki). Zadaniem drużyny będzie 

wyeliminowanie przeciwników przy jak najmniejszej liczbie ofiar. Po rozstrzygnięciu dwóch rund 

(zamiana baz), ta drużyna która wyeliminuje więcej przeciwników zdobywa 1 punkt extra dla 

swojego zespołu; 

4.3 Regeneracja standardowa, czyli 8 sekund. 

 

5. Zgłoszenie do turnieju i płatności 

5.1 Zgłoszenia do Turnieju odbywają się za pośrednictwem maila: arena@laserowatwierdza.pl, osoby 

niepełnoletnie zapisuje Opiekun; 

5.2 Zgłoszenie do Turnieju wymaga opłacenia udziału z góry, nie później niż 3 dni od momentu 

zgłoszenia udziału w Turnieju. (Dane do przelewu/Tytuł przelewu: TURNIEJ LASEROWEGO 

PAINTBALLU + Imię i Nazwisko Zawodnika / Odbiorca: STREFA LT Sp. z o.o. / Numer rachunku 

bankowego: 84 1140 2004 0000 3102 8196 8393; 

5.3 Cena za udział wynosi: 75,00zł za Zawodnika; 

5.4 Organizator zastrzega sobie zwiększenie kwoty wpisowego o 20zł w przypadku zgłoszenia większej 

liczby chętnych zespołów do rywalizacji w turnieju (powyżej 8 drużyn); 

5.5 Zapłacona kwota ulega zwrotowi jedynie w przypadku odwołania Turnieju przez Organizatora. W 

innych przypadkach braku uczestnictwa Zawodnika w Turnieju, bez względu na przyczynę, zwrot 

nie przysługuje; 

5.6 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 

odległość nie przysługuje w niniejszym przypadku zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 

2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 134 z późn. zm.); 

5.7 Zgłoszenia odbywają się w terminie 11.09.2022r. - 30.09.2022r.; 

 



 

6. Przebieg turnieju 

6.1 Turniej będzie miał formę rozgrywek ligowych, opartych na zasadzie „każda drużyna z każdą” – po 

5 graczy drużynie; 

6.2 Jeden pojedynek będzie trwał 4x10minut (4 rundy po 10 minut) + pojedynek w dodatkowym trybie; 

6.3 Punktacja: za zwycięstwo w pojedynku drużyna otrzymuje 2 punkty, w przypadku remisu każda z 

drużyn dostaje po 1 punkcie, za porażkę – 0 punktów; 

6.4 Punktacja: za wyeliminowanie przeciwników w dodatkowym trybie,  drużyna otrzymuje 1 

dodatkowy punkt, w przypadku remisu każda z drużyn dostaje po 0,5 punkcie, za porażkę – 0 

punktów; 

6.5 Mecze turniejowe będą rozgrywane zgodnie z rozpiską umieszczoną na stronie internetowej. 

 

7. Terminarz 

7.1 Po zakończeniu naboru na stronie zostanie oficjalnie potwierdzona rozpiska meczy dla wszystkich 

Zawodników; 

7.2 Zbiórka Zawodników odbywa się na 10 minut przed rozpoczęciem potyczki. Wszystkie gry będą 

przeprowadzane zgodnie z zakładaną godziną rozpoczęcia. W przypadku spóźnień, Zawodnik 

zostanie dołączony do już trwającej rywalizacji – spóźnienia nie będą wstrzymywały godziny 

rozpoczęcia meczu. 

 

8. Broń i wyposażenie 

8.1 Każdy z Zawodników zostanie przez Organizatora wyposażony w opaskę i karabin; 

8.2 Zawodnik zostanie poinformowany w czasie szkolenia o zasadach korzystania z wyposażenia; 

8.3 Wyposażenia nie można wynosić poza Arenę i Salę szkoleniową; 

8.4 Zawodnik zobowiązany jest zwrócić wyposażenie po Turnieju w stanie, w jakim znajdowało się w 

chwili wydania; 

8.5 Zawodnik ponosi odpowiedzialność za zgubienie oraz uszkodzenie wyposażenia podczas Turnieju, 

chyba że uszkodzenie nastąpiło pomimo prawidłowego użytkowania; 

8.6 Do Turnieju zakłada się wykorzystanie karabinów: Predator AK-12LT lub Phoenix MP-9 o 

konfiguracjach software’owych przygotowanych przez Organizatora. Dopuszczalne jest 

skorzystanie z kolimatora (celownika) Organizatora, lub braku kolimatora na karabinie – należy 

podać jaką opcję wybiera Zawodnik (najpóźniej dzień przed pierwszą kolejką). Do karabinu można 

samodzielnie zamontować grip, jeśli jest taka potrzeba (należy wcześniej zgłosić, że będzie 

potrzebny). Każda inna ingerencja w karabin Zawodnika zostanie uznana za oszustwo i gracz 

zostanie zdyskwalifikowany. 

 

9. Zasady zachowania na Arenie i podczas Turnieju 

9.1 Na Arenę mają wstęp jedynie osoby, które zapoznały się z Regulaminem, przeszły szkolenie oraz 

podpisały Oświadczenie Zawodnika (Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu); 

9.2 Każdy Gracz przed rozpoczęciem zostanie przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zasad 

używania sprzętu, a także zostanie poinformowany o zasadach gry; 

9.3 Zawodnik jest zobowiązany do sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości w przebiegu Turnieju, w 

tym informowaniu o zauważalnych wadach i usterkach sprzętu, pogorszeniu stanu zdrowia lub o 

innych niepokojących objawach; 

9.4 Na Arenę nie można wnosić napojów, jedzenia, ani innych zbędnych przedmiotów; 

9.5 Zabrania się w czasie Turnieju: 



- chwytania za broń należącą do innego Zawodnika; 

- demontowania, regulowania lub ulepszania broni; 

- popychania innych Zawodników lub innego kontaktu fizycznego; 

- wspinania się na elementy wyposażenia, które nie są do tego przystosowane; 

- przesuwania elementów Areny, w tym beczek i opon; 

- ukrywania lub demontowania czujników obrażeń w trakcie Turnieju, albo wyłączania urządzenia 

bez wiedzy Organizatorów; 

- krzyczenia na innych Zawodników; 

9.6 Zawodnik, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu lub stwarza zagrożenie dla życia lub 

zdrowia swojego lub innych Zawodników może być usunięty z pola gry; 

9.7 Zawodnicy zobowiązani są na każdy sygnał Organizatora natychmiast przerwać grę; 

9.8 Osoby nie biorąc udziału w Turnieju nie powinny swoim zachowaniem wpływać na jej przebieg; 

9.9 Rozgrywka powinna odbywać się w duchu fair play. Za próby oszustwa lub nieczystych zagrań, 

nakładane będą kary minutowe/punktowe adekwatne do przewinienia. W skrajnych przypadkach 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji Zawodnika lub nawet całej Drużyny w 

pojedynczym meczu. 

 

10. Odwołanie Turnieju 

10.1 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Turnieju w przypadku braku zgłoszenia 

wystarczającej liczby drużyn (wymagane jest, aby w turnieju wzięło udział min 6 drużyn); 

10.2 Organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia daty Turnieju w przypadku pojawienia się 

obostrzeń związanych z epidemią Covid-19 lub innymi ograniczeniami wprowadzonymi przez 

organy państwowe; 

10.3 W przypadku, o którym mowa w punkcie 10.1 Organizator dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty. 

 

11. Nagrody 

11.1 Organizator przewidział nagrody dla Drużyn, które zdobyły miejsce na podium; 

11.2 Organizator przewidział nagrodę dla najlepszych indywidualnych osiągnięć w całym Turnieju; 

 

12. Utrwalenie wizerunku oraz informacja o ochronie danych osobowych 

12.1 Organizator zastrzega sobie możliwość fotografowania oraz nagrywania meczów w celach 

archiwizacyjnych lub w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora udostępnianych na 

łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych; 

12.2 Publikowanie wizerunku odbywa się za zgodą Zawodnika lub bez zgody, w przypadku gdy 

przepisy prawa dopuszczają taką możliwość; 

12.3 Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik numer 3 do Regulaminu. 

 

13. Postanowienia końcowe 

13.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Zawodników na 

Obiekcie; 

13.2 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy 

prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

 

 


