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K A N O N Ι Σ Μ Ο Ι  
1) Η πξνζηαηεπηηθή κάζθα ζα πξέπεη λα θνξηέηαη 

ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ είζνδν ζην πεδίν δξαζηεξηόηεηαο θαη 
δελ πξέπεη λα βγεη ζε θακία πεξίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα 
αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ, κέρξη ηελ έμνδό ηνπ 
παίθηε από ην πεδίν δξαζηεξηόηεηαο. Ο µόλνο ρώξνο όπνπ ν 
παίθηεο επηηξέπεηαη λα βγάιεη ηελ κάζθα ηνπ είλαη ν ρώξνο 
αλακνλήο.  
2) Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά ησλ καξθαδόξσλ (όπια ηνπ 

paintball) εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ RACOON CITY, 
θαζώο θαη ε ρξήζε ηνπο εθηόο ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηόηεηαο. Οη 
καξθαδόξνη ζα πξέπεη λα έρνπλ πάληα αζθάιεηα θαη λα 
θνξνύλ ηελ εηδηθή πξνζηαηεπηηθή ζήθε ή ηάπα όπνπ θαη όηαλ 
απηό απαηηείηαη.  
3) Οη παίθηεο ζα πξέπεη λα ηεξνύλ πάληα ηηο ππνδείμεηο ησλ 

θξηηώλ θαη δηαηηεηώλ. Ο παίθηεο δελ πξέπεη πνηέ λα έξρεηαη 
ζε θπζηθή επαθή µε άιινπο παίθηεο ή ηνλ εμνπιηζκό ηνπο ηελ 
ώξα ηνπ παηρληδηνύ.  
4) Απαγνξεύεηαη ε µκεηαθίλεζε ησλ ηερληηώλ εκπνδίσλ 

(απηνθίλεηα, ιάζηηρα, παιέηεο, θαξνύιηα, βαξέιηα θιπ), ε 
είζνδνο θαη ην ζθαξθάισκα κέζα θαη επάλσ ζε απηά 
αληίζηνηρα, θαζώο θαη ε ρξήζε ρξσκόζθαηξαο πνπ έπεζε ή 
βξίζθεηαη ζην έδαθνο ηνπ πεδίνπ.  
5) Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξήζε αιθνόι θαη παληόο είδνπο 

λαξθσηηθώλ νπζηώλ ακέζσο πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
εθάζηνηε παηρληδηνύ.  

Ο Ρ Ο Ι 
Σν παηρλίδη ηεο ρξσµαηνζθαίξηζεο είλαη ζηαηηζηηθά έλα από 
ηα αζθαιέζηεξα νκαδηθά παηρλίδηα µε ηνπο ιηγόηεξνπο 
ηξαπκαηηθνύο. Σν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζηελ απζηεξή 
ηήξεζε ησλ παξαπάλσ θαλνληζκώλ αζθαιείαο. Παξόια απηά 
ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο, όπσο ζε όια ηα αζιήκαηα θαη 
δξαζηεξηόηεηεο, ηξαπκαηηζκνύ ή αθόκα θαη ζαλάηνπ ιόγσ 
πξνβιεκάησλ πγείαο (θαξδηόπαζεηεο, θιπ), ακέιεηα ηνπ 
παίθηε όζνλ αθνξά ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνύο ή άιιν 
ιόγν. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ππεύζπλνη ηνπ 
RACOON CITY (δηαηηεηέο, θξηηέο, ππάιιεινη, ηδηνθηήηεο) 
θξίλνπλ όηη άηνκν ην νπνίν επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ελ 
ιόγσ δξαζηεξηόηεηα έρεη ζεκαληηθά κεησκέλε ηθαλόηεηα γηα 
θαηαινγηζκό, δειαδή ε ηθαλόηεηά ηνπ λα αληηιεθζεί ην άδηθν 
ησλ  πξάμεώλ ηνπ ή λα ελεξγήζεη ζύκθσλα µε ηελ αληίιεςή 
ηνπ γηα ην άδηθν απηώλ (ιόγσ πξνεγνύκελεο θαηαλάισζεο 
αιθνόι, απαγνξεπκέλσλ από ην λόκν νπζηώλ, θαθή ςπρηθή ή 
ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θιπ), έρνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνύλ 
ζηνλ ελ ιόγσ παίθηε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε 
δξαζηεξηόηεηα. Σν RACOON CITY έρεη πάξεη όια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαη δελ θέξεη θακία επζύλε γηα 
αηπρήκαηα πνπ ηπρόλ ζπκβνύλ ζε παίθηεο νη νπνίνη δελ 
ηεξνύλ ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο, θαζώο θαη γηα 
νηηδήπνηε ζπκβεί ζε παίθηε θαη ην νπνίν ζα νθείιεηαη ζε 
παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ λα ελεκεξώζεη γηα ηπρόλ 
πξνβιήκαηα πγείαο.   
 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παίθηεο παξαβεί νπνηαδήπνηε 
δηάηαμε από ηηο πξναλαθεξόκελεο ζηνπο θαλνληζκνύο ζα 
απνβάιιεηαη ακέζσο από ην πεδίν όπνπ εμειίζζεηαη ην παηρλίδη..  

Έρνληαο δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα αλσηέξσ ΤΜΦΩΝΩ θαη 
∆ΕΥΟΜΑΙ ηνπο εμήο όξνπο:  
1) Καηαλνώ πιήξσο ηνπο θηλδύλνπο, γλσζηνύο θαη άγλσζηνπο, 

αθόµα θαη όηαλ 
απηνί είλαη απνηέιεζκα ακέιεηαο θάπνηνπ από ηνπο ζπκπαίθηεο 
µνπ θαη όρη δηθήο µνπ.  
2) Καηαλνώ όηη ε ρξσκαηνζθαίξηζε κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθά θαη 

πλεπκαηηθά επίπνλε θαη νθείισ λα ελεκεξώζσ άκεζα ηνλ 
πιεζηέζηεξν ππεύζπλν RACOON CITY ζε πεξίπησζε πνπ 
αηζζαλζώ δπζθνξία ή θίλδπλν ηεο πγείαο µνπ γηα νπνηνλδήπνηε 
ιόγν.  
3) Απαιιάζζσ από θάζε επζύλε ηo RACOON CITY (δηαηηεηέο, 

θξηηέο, ππαιιήινπο, ηδηνθηήηεο) γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ζπκβεί 
θαη ην νπνίν νθείιεηαη ζε ακέιεηα δηθή µνπ, ζπκπαίθηε µνπ ή 
άιιν ιόγν.  
4) Οη δξαζηεξηόηεηεο γίλνληαη ζε ππαίζξην ρώξν θαη πεξηθιείνπλ 

όινπο ηνπο θηλδύλνπο ησλ αζιεκάησλ ζηε θύζε (αλώκαιν 
έδαθνο, έληνκα, εξπεηό θιπ) ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη.  
5) Δέρνκαη όηη ε δήισζε απηή θαιύπηεη νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία ζα  ζπκκεηάζρσ κέρξη ηελ 
απνρώξεζή µνπ από ην πεδίν.  
Σέινο, γηα λα µνπ επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ΔΗΛΩΝΩ ππεύζπλα 
όηη :  
- έρσ πιήξε ζπλείδεζε ησλ πξάμεώλ µνπ, δελ πάζρσ από 
νπνηαδήπνηε πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή λόζν θαη δελ αληηκεησπίδσ 
πξόβιεκα πγείαο, ην νπνίν λα απαγνξεύεη ηε ζπκκεηνρή µνπ 
ζηελ ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα.  
- έρσ πιεξνθνξεζεί πιήξσο από ηνλ ππεύζπλν θαη έρσ 
θαηαλνήζεη όινπο ηνπο 
θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα θαη ηνπο 
απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
- επηηξέπσ ζην RACOON CITY γηα ιόγνπο δηαθεκηζηηθνύο  ή 
πξνώζεζεο θαη κόλν λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δηθώλ κνπ 
πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο κνπ ζην 
πεδίν.  
- δηάβαζα ην παξόλ έληππν, ην έρσ θαηαλνήζεη πιήξσο θαη ην 
απνδέρνκαη µε ηελ ζέιεζή µνπ ππνγξάθνληαο ην παξαθάησ. 
- ζε πεξίπησζε πνπ είκαη γνλέαο/επηβιέπσλ ελόο ή 
πεξηζζνηέξσλ αλήιηθσλ παηθηώλ, δειώλσ επίζεο - πιένλ ησλ 
αλσηέξσ - όηη νη αλήιηθνη παίθηεο είλαη άλσ ησλ 13 εηώλ θαη όηη 
αλαιακβάλσ ηελ πιήξε επζύλε εθ κέξνπο ηνπο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα εληόο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ RACOON CITY. 
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