OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ

§1 Postanowienia ogólne
1.

Postanowienia niniejszego regulaminu określają Ogólne Warunki Realizacji Zleceń (dalej jako OWR) w przez
ProFun Events K. Orman Sp. j. z/s w Jaworzniku (42-310 Żarki) przy ul. Polnej 6, NIP: 5771982802, REGON:
367088312, Nr KRS 0000674269, dla której organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako ProFun Events), w szczególności w zakresie
Usługi Paintball, Speedball i Archery Tag.

2.

W przypadku gdy indywidualnie ustalone warunki umowy odbiegały od postanowień niniejszego
regulaminu – stosuje się ustalenia dokonane indywidualnie, zaś postanowienia OWR – odpowiednio w
kwestiach nieobjętych uzgodnieniami stron. Nie mogą one jednakże zmieniać Regulaminu Rozgrywek
Paintball określonego poniżej. Niniejsze OWR stanowią integralną część umów zawieranych przez ProFun.

3.

ProFun udostępnia Klientom OWR przez zamieszczenie odnośnika do jego postanowień zarówno na
stronach www, przez zamieszczenie odpowiedniego odnośnika w treści wysyłanych do Klientów
wiadomości w związku ze świadczonymi Usługami jak również przez udostępnienie do wglądu egzemplarza
OWR w miejscu organizacji imprezy.

§2 Zawarcie Umowy
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Oferty składane przez ProFun w zakresie świadczonych usług przestają obowiązywać, jeżeli nie zostaną
przyjęte niezwłocznie po ich przesłaniu, chyba że w treści danej oferty wskazano inny termin
obowiązywania.
Umowa zostaje zawarta przez przesłanie w formie wiadomości e-mail na adres biuro@paintball-slask.pl,
faksem lub listem wiadomości zawierającej istotne elementy zlecenia, której odbiór potwierdzony zostanie
przez ProFun oraz wpłatę zadatku w stałej wysokości 100 zł, chyba że indywidualne ustalenia Stron zawarte
co najmniej w korespondencji e-mail stanowią inaczej.
Przez istotne elementy zlecenia rozumieć należy datę i proponowaną godzinę rozpoczęcia Usługi,
prognozowaną ilość uczestników, miejsce jej wykonania oraz dane kontaktowe organizatora grupy.
Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1. powyżej jak również przystąpienie do korzystania z Usługi
jest równoznaczne z akceptacją postanowień OWR wraz z załącznikami (jeżeli dana wersja OWR przewiduje
takowe).
Jeżeli dwóch lub więcej Klientów zleca wykonanie ProFun Usługi w tym samym terminie, a z uwagi na
uprzednio powzięte zobowiązania możliwym jest jej świadczenie tylko na rzecz jednego z Klientów, Umowa
zawarta zostaje wyłącznie z Klientem, który jako pierwszy spełni warunki, o których mowa w ust. 1.
powyżej. Jeżeli warunki te zostaną spełnione równocześnie, Umowa zawarta zostaje z Klientem, którego
wpłata zadatku zostanie zaksięgowana na rachunku ProFun jako pierwsza. O okoliczności tej ProFun
niezwłocznie poinformuje Klienta z wskazaniem przyczyn odmowy zawarcia Umowy, zwracając
jednocześnie całą otrzymaną wpłatę.

§3 Warunki realizacji imprezy Paintball, Speedball, Archery Tag
1.
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9.

ProFun organizuje imprezy dla grup Klientów liczących niemniej niż 8 osób i nie więcej niż 40 osób
korzystające z Usługi jednocześnie. Maksymalna liczba uczestników może być ograniczona w związku z
uwarunkowaniami miejsca realizacji imprezy.
W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności ProFun zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca
wykonania usługi w przypadku, gdyby jej wykonanie w miejscu pierwotnie ustalonym okazało się
niemożliwe.
Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwiają prawidłową organizację imprezy, w miarę posiadanych
możliwości ProFun wyznaczy, w porozumieniu z Klientem alternatywny termin wykonania usługi,
przypadający w ciągu dwóch tygodni od pierwotnej daty jej wykonania.
W sytuacji, gdy umowa dotyczy organizacji atrakcji na rzecz grupy zorganizowanej (wycieczki, imprezy i
pikniki firmowe, kolonie, wyjazdy szkolne itp.) ryzyko związane z absencją uczestnika/uczestników obciąża
Zamawiającego.
Jeżeli liczebność grupy będzie mniejsza od minimum wskazanego w §3 ust. 1 powyżej, decyzja o wykonaniu
Usługi Paintball lub o odmowie jej wykonania należy do ProFun.
W przypadku opóźnienia Klienta, przekraczającego 30 minut w stosunku do ustalonej godziny rozpoczęcia
świadczenia Usługi ProFun uprawniony jest do odmowy świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie
Klienta. Okres opóźnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może ulec odpowiedniemu skróceniu
przez ProFun w związku z koniecznością terminowego świadczenia Usług na rzecz innych Klientów ProFun
jednakże wyłącznie po uprzedniej notyfikacji tej okoliczności Klientowi, którego skrócony okres opóźnienia
będzie dotyczył. W takim przypadku ProFun jest uprawniony do zatrzymania otrzymanego zadatku.
Postanowienie to nie ma zastosowania do imprez realizowanych na rzecz grup zorganizowanych
(wycieczki, imprezy i pikniki firmowe, kolonie, wyjazdy szkolne itp.). W przypadku opóźnienia uczestników
imprezy na rzecz grupy zorganizowanej ProFun pozostaje w gotowości do świadczenia usług przez cały czas
określony w umowie Stron.
Warunkiem organizacji imprezy jest akceptacja przez jej uczestników zasad jej świadczenia w postaci
Regulaminu Rozgrywek Paintball.
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Paintball wyłącznie w przypadku przedstawienia ProFun
pisemnej zgody prawnego opiekuna na udział według wzoru udostępnianego przez ProFun. Zgoda musi
być złożona najpóźniej bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy.
ProFun oświadcza, iż posiada ważną polisę ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej. Możliwym jest również, na żądanie, objęcie uczestników imprezy Klienta ubezpieczeniem
grupowym NNW. Koszty dodatkowego ubezpieczenia ponoszone są przez Klienta.

§4 Regulamin Gry Paintball
1.

KAŻDA OSOBA PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY W PAINTBALL ZAPOZNAJE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZEGO
REGULAMINU. PRZYSTĄPIENIE DO ROZGRYWEK PAINTBALL ORGANIZOWANYCH PRZEZ PROFUN JEST
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RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ I BEZWARUNKOWĄ AKCEPTACJĄ WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ
PONIŻSZEGO REGULAMINU.
Tekst Regulaminu Gry Paintball udostępniany jest na miejscu imprezy w widocznym miejscu o formie
umożliwiającej każdej osobie zapoznanie się z jego treścią.
OD CHWILI WEJŚCIA NA POLE DO GRY DO MOMENTU POWROTU DO STREFY BEZPIECZNEJ OBOWIĄZUJE
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ŚCIĄGANIA MASKI ochronnej, bez względu na warunki czy zaistniałe sytuacje. Brak
maski ochronnej naraża uczestnika na odniesienie obrażeń oraz trwałe uszkodzenie wzroku.
POKROWIEC NA LUFĘ markera ZDEJMOWANY JEST WYŁĄCZNIE W WYZNACZONYM MIEJSCU PRZY
WEJŚCIU NA POLE GRY I MUSI BYĆ ZAŁOŻONY PRZY ZEJŚCIU Z POLA GRY PRZED UDANIEM SIĘ gracza DO
STREFY BEZPIECZNEJ.
Gracz opuszczający pole gry schodzi z obszaru rozgrywek z uniesioną w górze ręką i markerem
opuszczonym lufą do ziemi, jest to równoznaczne z zakazem strzelania do takiej osoby. Schodząc gracz
zobowiązany jest mieć cały czas maskę na twarzy.
Opuszczając obszar gry i udając się do strefy bezpieczeństwa gracz zobowiązany jest do zabezpieczenia
markera przed strzałem, poprzez specjalny przycisk bezpieczeństwa (bezpiecznik). Zabronione jest
celowanie do innych osób poza polem do gry.
Strzelanie dozwolone jest tylko i wyłącznie na polu gry wskazanym przez Instruktora ProFun Events K.
Orman Sp. j. z/s w Jaworzniku (dalej jako „Instruktora ProFun Events”) oraz wyłącznie po sygnale do
rozpoczęcia rozgrywki.
Przed przystąpieniem do gry każdy z uczestników musi przejść szkolenie w zakresie zasad gry i obsługi
markera paintballowego prowadzone przez Instruktora ProFun Events prowadzącego imprezę.
Rozgrywka rozpoczyna się po pojedynczym sygnale dźwiękowym podawanym przez Instruktora ProFun
Events prowadzącego imprezę.
Kolejny, pojedynczy sygnał dźwiękowy wyemitowany w trakcie rozgrywek oznacza ich zakończenie.
W takim przypadku wszyscy uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego przerwania gry i udania się
do STREFY BEZPIECZNEJ, według zasad opisanych w pkt 1-4 powyżej.
W przypadku eliminacji gracza wg zasad określonych w szkoleniu lub wystrzelenia całej amunicji zawodnik
opuszcza pole gry według zasad opisanych w pkt 1-4 i udaje się do strefy bezpieczeństwa. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek problemów z wydanym sprzętem uczestnik powinien je zgłosić niezwłocznie
Instruktorowi ProFun Events.
Minimalna bezpieczna odległość do oddania strzału do przeciwnika wynosi: 5 METRÓW.
Strzelanie do osób nie biorących udziału w grze, obsługi pola, zwierząt oraz przedmiotów nie będących
celem gry jest zabronione i będzie skutkować usunięciem gracza z gry bez prawa do zwrotu pieniędzy.
Zabrania się walki wręcz, używania sprzętu innego niż przeznaczonego do gry w paintball i dopuszczonego
do użytku przez Instruktora ProFun Events oraz celowego niszczenia wyposażenia pola do gry, w tym
przestawiania czy usuwania przeszkód. Niedozwolone jest również wchodzenie na przeszkody lub drzewa.
Zabrania się wykręcania śrubek lub innych elementów markera paintballowego jak też innych elementów
wyposażenia. Zabrania się także zbierania kulek paintballowych z ziemi i ładowania ich markera, gdyż może
skutkować to uszkodzeniem markera lub innych elementów wydanego wyposażenia; za przerwy tym
spowodowane organizator nie odpowiada.
Czyszczenie masek odbywa się tylko i wyłącznie w STREFIE BEZPIECZNEJ używając do tego środków
udostępnionych przez organizatora.
Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków alkoholowych oraz innych używek przed i w trakcie gry.
Uczestnicy niestosujący się do tego punktu zwalniają całkowicie organizatora od odpowiedzialności za
powstałe szkody na mieniu i uszczerbki na zdrowiu.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika będącego pod wpływem środków jw. jak też w
każdym przypadku, gdy zachowanie uczestnika jest sprzeczne z niniejszym regulaminem lub też jeżeli
dalszy udział w grze może zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników, osób postronnych lub mienia.
Korzystanie z POLA DO GRY może mieć miejsce WYŁĄCZNIE pod nadzorem Instruktora ProFun Events.

20. Instruktor ProFun Events może interweniować w każdym momencie gry, gdy któryś z uczestników łamie
zasady bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie przerwaniem gry a w
skrajnych przypadkach usunięciem z pola paintballowego bez prawa do zwrotu pieniędzy.
21. W grze mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, zaś niepełnoletnie, mające jednak skończone 15 lat, za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że osoby te również biorą udział w rozgrywkach.
22. Zawsze należy pamiętać, iż pomimo zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, paintball jest
sportem ekstremalnym, którego uprawianie związane jest z ryzykiem wystąpienia różnorodnych urazów,
takich jak siniaki, obtarcia i inne uszczerbki spowodowane trafieniem kulką, czy też innymi zdarzeniami
towarzyszącymi rozgrywkom tego typu. Należy uważać na zdarzenia losowe wynikające z ukształtowania i
zróżnicowania terenu, przez które istnieje możliwość wystąpienia urazów ciała. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia niepożądanych urazów uczestnik powinien w każdej sytuacji zachować należytą uwagę. Przede
wszystkim nie należy: biegać, przeskakiwać nad przeszkodami, dołkami, wyskakiwać przez okna budynków,
wchodzić na dachy, drzewa oraz pozostałe przeszkody, czy też podejmować innych ryzykownych czynności,
które mogą powodować urazy ciała, zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników oraz osób spoza gry.
23. Wszelka odpowiedzialność za szkody materialne, uszczerbki na zdrowiu lub utratę życia uczestnika gry lub
osób trzecich, wynikłe z niezachowania zasad bezpieczeństwa, czy też nieprawidłowego użytkowania
markera lub pozostałego sprzętu zawsze spoczywa tylko i wyłącznie na winnym spowodowania tych
zdarzeń. Akceptując regulamin uczestnik oświadcza jednocześnie, że przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność prawną oraz finansową za spowodowane szkody w osobach, sprzęcie lub wyposażeniu
pola, bądź też uszczerbki na zdrowiu.
24. Uczestnik oznajmia, że znane mu są ryzyka związane z rozgrywkami paintballowymi. Potwierdza również, iż
ma dobre zdrowie, nie posiada wad serca, dolegliwości bądź chorób, które mogłyby się pogorszyć lub być
przyczyną zranienia, choroby bądź śmierci w wyniku związanego z grą wysiłku. Jest świadomy, że w razie
wątpliwości co do stanu zdrowia, zobowiązany jest przed przystąpieniem do gry do konsultacji się z
lekarzem.
25. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do obserwatorów rozgrywek paintball.
26. Jakiekolwiek odstępstwa od powyższego Regulaminu dopuszczalne są wyłącznie wówczas, gdy wymagają
tego okoliczności imprezy i wyłącznie pod warunkiem, że zmiany wprowadzać będą surowsze wymogi
bezpieczeństwa, niż określono powyżej.

§5 Polityka prywatności
1.
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Strony internetowe ProFun nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies
Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych
użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe,
zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
b) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności
użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5.

6.
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W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia,
które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i
stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - regulacjami o ochronie danych
osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione
przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§6 Klauzula Informacyjna RODO
1

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO,
uprzejmie informujemy, że:
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Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ProFun Events K. Orman Sp. j. z/s w Jaworzniku (42310 Żarki) przy ul. Polnej 6, NIP: 5771982802, REGON: 367088312, Nr KRS 0000674269.
Kontakt z Administratorem jest możliwy:
a) w formie pisemnej na adres: ProFun Events K. Orman Sp. j. z/s w Jaworzniku, ul. Polna 6, 42 – 310
Żarki ;
b) pocztą elektroniczną na adres: biuro@paintball-slask.pl ;
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów:
a) związanych z realizacją zawartej umowy oraz podjęciem niezbędnych działań przed zawarciem umowy
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem
ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgowych,
dokonywaniem rozliczeń podatkowych, itp. – zgodnie art. 6 lit. c) RODO;
c) realizacją prawnie uzasadnionych celów przez Administratora lub osobę trzecią, w szczególności
związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO;
Nie ma Pan/Pani obowiązku podawania swoich danych osobowych, niemniej ich niepodanie uniemożliwi
zawarcie umowy i świadczenie jakichkolwiek usług.
Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, t. j. przez okres realizacji Umowy,
a po tym okresie – przez czas, w którym na Administratorze ciąży obowiązek prawny ich przechowywania
(wynikający np. z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej) oraz przez okres przedawnienia
roszczeń wynikających z nawiązanej Umowy.
Administrator przekaże Pana/Pani dane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym na
rzecz Administratora usługi rachunkowe.

8

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
9 Może Pan/Pani żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na
wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie – na adres administratora danych. W celu weryfikacji
uprawnienia do złożenia ww. wniosku Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji
pozwalających na weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz
sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może
Pan/Pani skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich
przetwarzania.
10 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo
wniesienia skargi wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11 W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§7 Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Oferty, Projekty Imprez oraz inne informacje, nieudostępniane publicznie przez ProFun objęte są
tajemnicą przedsiębiorstwa i zakazem ich ujawniania osobom trzecim, chyba że ProFun w sposób wyraźny
wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
W sprawach nieuregulowanych w OWR, załącznikach do OWR lub innych dokumentach, składających się
każdorazowo na Umowę, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.)
Nieważność któregokolwiek z postanowień OWR nie wpływa na obowiązywanie niniejszego regulaminu w
pozostałym zakresie. W miejsce postanowień nieważnych stosuje się odpowiednio przepis Ustawy
wskazanej w ust. 2 powyżej.
W przypadku zmiany OWR do Umów zawartych przed jej publikacją i udostępnieniem na stronie
internetowej ProFun oraz wiadomościach e-mail stosuje się OWR obowiązujące w chwili zawarcia Umowy.
Rozwiązania systemowe i organizacyjne uregulowane w OWR jako wartości niematerialne i prawne objęte
są zakazem ich wykorzystywania w całości lub części bez wyraźnej zgody ProFun w jakiejkolwiek
działalności konkurencyjnej do Usług świadczonych przez ProFun.
Niniejsze Ogólne Warunki Realizacji Zleceń przyjęte zostały uchwałą wspólników ProFun z dnia 25 maja
2018 r. i znajdują zastosowanie do umów zawieranych po tej dacie.

