
 NORMES DE SEGURETAT I RESPONSABILITATS 
 

• Està prohibit fumar o fer qualsevol forma de foc a la muntanya, els clients assumeixen la responsabilitat dels danys que puguin produir per 

aquest motiu. 

• No es poden sobrepassar els límits establerts. El jugador que els sobrepassi serà eliminat. 

• No es podran sobrepassar les zones de seguretat que delimitin desnivells. Queda prohibit, pujar a arbres o escalar desnivells perillosos. 

• Es recomana portar calçat adequat que subjecti bé peus i turmells, així com mitjons llargs.  

• No es podran utilitzar, ni portar, ni utilitzà material aliè a l' llogat durant les partides, excepte consentiment dels organitzadors.  

• Queda prohibit portar elements que puguin ser causa de lesions o resultar perilloses per als altres components o jugadors o per si mateix en 

cas de caiguda o accident. 

• No es permet l'ús de cap tipus d'arma no simulada, així com armes blanques, detonadores o de senyals, balins, perdigons, artefactes 

pirotècnics, etc. 

• Sota cap concepte es permeten agressions personals de cap tipus ( ni física, ni verbals). 

• Està terminantment prohibit espantar o / i disparar persones alienes al joc o a animals a la zona. 

• L'organització no es fa responsable dels accidents produïts: per l'incompliment d'aquestes normes, el terreny, animals, desplaçaments, els 

efectes de la climatologia o qualsevol altre element extern a l'organització. 

• El participant és responsable del material llogat des del moment del seu lliurament fins a la devolució del mateix, dels danys causats al 

material originats per algun tipus d'ús inadequat i improcedent, seran abonats pel participant i en cas de pèrdua del material haurà de pagar el 

seu valor complet com nou. 

• Hi ha riscos de lesions, derivats de qualsevol participació en activitats de làser tag i / o de l'equipament requerit per a la participar en aquestes 

activitats de làser tag pel que TACTICAL LASER OPS no podrà ser considerada responsable d'un accident fortuït , com torçades, caigudes, 

cops, esgarrapades, etc. 
 

Tactical Ops SLNE, amb CIF B65092579, cedeix l'ús d'una marcadora de airsoft, casc amb sensors, vestimenta de camuflatge i walkie-talkies 

amb micròfons al sotasignat, per a l'ús en l'activitat, en la data i hores reservades amb les condicions especificades en aquest document, 

comprometent-se a la devolució de l' equip. 
 

TOTS ELS PARTICIPANTS HAN LLEGIR AQUEST DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT ABANS DE LA 
SIGNATURA I PRACTICAR LASER TAG. 
Per tal de participar en les activitats de làser tag, el sotasignat acorda i reconeix que: 

Hi ha riscos de lesions, derivats de qualsevol participació en activitats de làser tag i / o de l'equipament requerit per a la participar en 

aquestes activitats de làser tag. Assumeixo lliurement qualsevol d'aquests riscos, coneguts i desconeguts, i assumeixo la meva plena 

responsabilitat per la meva participació. 

He llegit i entenc totes les regles del joc, incloses les normes de seguretat següents, i acord respectar en la seva totalitat les regles i 

normes de seguretat durant la meva participació. 

Jo, com a participant i / o tutor del participant, pel present allibero i eximeixo de responsabilitat als seus responsables, oficials, agents, 

col·laboradors i / o empleats, de qualsevol responsabilitat per lesions, discapacitats, mort ,  pèrdua o danys a béns personals. Reconec, entenc i 

accepto que he llegit aquest descàrrec de responsabilitat i assumeixo tots els riscos associats a la participació en competicions de làser tag i 

perquè així consti signo aquest descàrrec de responsabilitat de manera voluntària i sense pressions. 
    

 
* Obligatori 

 
 
 
 

Nom del participant * DNI *  
   
 
Correu electrònic Ciutat  
  
 
 

 

 

 
 
PARTICIPANTS MENORS D'EDAT 
Els pares i / o tutors de tots els jugadors menors de 18 anys  

en el moment de la participació deuen. Signar a la dreta. 
 

Nom Tutor DNI Tutor 
  
 

 

Data Activitat * 
 

Signatura del participant 

Signatura del tutor (només per a menors) 

Les dades demanades a través d'aquest formulari de recollida de dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable 

Tactical Laser Ops. S.L.N.E. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els clients i 

promocionar les activitats del mateix. Així mateix, Tactical Laser Ops. S.L.N.E. cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o 

hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, i podran ser eliminats o modificats del fitxer si el titular ho desitja i ho sol · licita per escrit a Tactical 

Laser Ops. S.L.N.E. de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades. 
 


