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FULL D’AUTORITZACIÓ DE MENORS 

 

MODEL NORMALITZAT DE PERMÍS O AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE o TUTOR LEGAL D’USUARIS 

LLIURES DE LES INSTAL.LACIONS DE PAINTBALL BERGUEDÀ&AGUILAR, EN EDATS COMPRESES ENTRE ELS 

12 I ELS 17 ANYS, INCLOSOS. 

En / Na …………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

major d’edat, amb DNI …………………………..  i domicili a la població  ………………………………………………………., 

carrer …………………………………………………………………………………………….……., nº………………., pis……, porta……, 

amb telèfon de contacte permanent nº …………………………………………………………….., en la meva condició de 

            PARE            MARE        TUTOR LEGAL     (tatxeu el que NO procedeixi) 

del menor  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

proveït del DNI ……………………… i nascut en data  …… / …… / ………  (anotar dia, mes i any), 

MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO 

Que el menor indicat pugui jugar, participar i fer ús de les pistes de Paintball a les instal.lacions de 

BERGUEDÀ/AGUILAR, i del material tipus marcadora d’aire comprimit que li serà subministrada per 

poder-ho fer. 

Així mateix, manifesto conèixer en què consisteix l’activitat del joc de Paintball. 

Si per alguna raó (malaltia, expulsió, petició personal, etc) el menor esmentat hagués d’abandonar 

l’activitat, em comprometo a fer-me càrrec d’ell en un termini máxim de 3 hores des que la incidència 

em sigui comunicada telefònicament. Si com a titular no puc, em comprometo a enviar a una persona 

major d’edat autoritzada expressament perquè es faci càrrec del menor en el meu lloc. 

També manifesto conèixer les normes de seguretat d’obligat compliment per a jugadors participants 

que se m’ha facilitat junt amb aquesta autorització (pág. 2) i em comprometo a repassar-les i ensenyar-

les amb el menor, tot i saber que será instruït de nou per l’empresa organitzadora del joc. 

 

 

Signatura (pare, mare o tutor legal): ……………………………………………………………………………………………………... 

Lloc: …………………………………………………………………  Data: ……..…  de ……………..………………………… de 20…….. 
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NORMES DE SEGURETAT D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

1. És obligatori portar la màscara posada, així com la resta de l’equip entregat durant tot 

el joc. Un cop eliminat cal continuar amb la màscara posada fins arribar al punt neutral o 

base. 

2. Està prohibit disparar per sobre de les xarxes dels camps. 

3. No es poden depassar els límits establerts. El jugador que els depassi quedarà eliminat. 

4. Està prohibit utilitzar les marcadores fora dels camps habilitats per jugar i en les zones 

neutrals dels camps. 

5. Fora dels camps, així com en les zones neutrals o de recàrrega, els participants sempre 

han de portar les marcadores apuntant a terra i amb el xumet posat. 

6. Durant la partida només es pot entrar en la zona neutral o base per recarregar trigant un 

màxim de 5 minuts. Del contrari el jugador quedarà eliminat. 

7. No es pot utilitzar ni portar material aliè al entregat per Paintball Berguedà&Aguilar 

durant les partides. 

8. En cas d’apuntar a menys de 6 metres NO DISPARAR, avisant que està eliminat. El 

jugador que no respecti aquesta norma es fa responsable dels danys que pugui ocasionar. 

9. No carregar la marcadora amb boles usades o qualsevol altre objecte que no siguin les 

boles entregades per Paintball Berguedà&Aguilar, perquè s’encasqueten i es pot trencar 

la marcadora, essent responsable la persona que hagi incomplert aquesta norma. 

10. No es permeten agressions personals ni verbals de qualsevol tipus. 

11. Està prohibit espantar o disparar a persones o animals aliens al joc. 

12. Els menors de 18 anys necessiten autorització signada de pare, mare o tutor legal. Els 

menors de 14 anys han de jugar acompanyats de pare, mare o tutor legal. 

13. L’ús indegut o maltractament del material suposarà la seva reposició al 100%, 

14. Està prohibit fumar o fer foc a qualsevol lloc de la finca. 

15. L’organització no es fa responsable dels accidents produïts per l’incompliment 

d’aquestes normes, pel terreny de joc, animals, desplaçaments o efectes de la 

climatología. 


