1942
Līgums

Krimuldas novads, „Auči”, 2017.gada_____________
Pakalpojuma sniedzējs: SIA „Fanran”, adrese „Peintbola parks 1942”, Rīgas raj. Krimuldas novads „Auči”,, reģistrācijas Nr.40103768578
Pakalpojuma saņēmējs: vārds, uzvārds_______________________________________________, personas kods ___________________________

1.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma saņēmējam iespēju piedalīties peintbola spēlē „1942” (turpmāk – pakalpojums).

2.

Pakalpojuma saņēmējs apņemas ievērot Pakalpojuma sniedzēja noteiktos noteikumus.

3.

Līguma pielikums Nr.1 ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.

Pakalpojuma saņēmējs ir iepazinies ar pakalpojuma izmaksām.

5.

Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta pēc tam, kad Pakalpojuma saņēmējs ir piekritis šī līguma noteikumiem, un ir parakstījis šo līgumu.

6.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu un atribūtus.

7.

Pakalpojums uzskatāms par sniegtu, kad Pakalpojuma saņēmējam radīta tiesiska iespēja izmantot pakalpojumu, un Pakalpojuma sniedzējs
paveicis visu, kas tam noteikts par pienākumu, lai sniegtu pakalpojumu.

8.

Pakalpojuma sniedzējs var atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja Pakalpojuma saņēmējs neizpilda Pakalpojuma sniedzēja noteikto Iekšējās
kārtības noteikumu prasības, jo īpaši prasību par neatrašanos alkohola vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī. Ja Pakalpojuma saņēmējs
pakalpojuma izmatošanas laikā lieto apreibinošas vielas, vai pārkāpj citus Pakalpojuma sniedzēja noteiktos Iekšējās kārtības noteikumus,
Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties izbeigt pakalpojuma sniegšanu, neatmaksājot Pakalpojuma saņēmējam maksu par
pakalpojumu, kā arī tas neatbrīvo pakalpojuma saņēmēju no papildus maksājumiem, ja tādi ir radušies.

9.

Pakalpojuma saņēmējs apzinās, ka izmantojot pakalpojumu, tas veic darbības ar paaugstinātu traumu risku. Pakalpojuma saņēmējs pēc
saviem ieskatiem var apdrošināt savu dzīvību, veselību un īpašumu pret kaitējumu, kas var tikt nodarīts, Pakalpojuma saņēmējam
izmantojot pakalpojumu.

10. Pakalpojuma saņēmējs makā Pakalpojuma sniedzējam par pakalpojumu Pakalpojuma sniedzēja cenrādī noteikto maksu. Cenrādis pieejams
pakalpojuma sniegšanas vietā, vai māja lapā www.1942.lv, sadaļā CENAS. Par pakalpojumu ir jāmaksā pirms pakalpojuma saņemšanas,
kā arī pēc tam, ja ir radušies papildus maksājumi.
11. Ja pretenzijas par pakalpojuma saņemšanu pienācīgā kvalitātē un/vai par kaitējumiem Pakalpojuma saņēmēja veselībai un/vai mantai, kas
radušies pakalpojuma saņemšanas rezultātā, Pakalpojuma saņēmējs neizsaka Pakalpojuma sniedzējam uzreiz pēc pakalpojuma
saņemšanas, Pakalpojuma saņēmējs atzīst, ka pakalpojumu ir saņēmis pienācīgā kvalitātē un tā rezultātā nav radies kaitējums ne viņa
veselībai, ne mantai.
12. Pakalpojuma saņēmējs apzinās risku zaudēt iemaksāto drošības naudu, ja viņa darbības rezultātā pakalpojuma sniedzējam tiek nodarīti
materiāli zaudējumi, vai pakalpojuma saņēmējs neievēro līguma nosacījumus.
13. Tiesneša (spēles vadītāja) lēmums ir galējs un nemaināms.
14. PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS UZŅEMAS MATERIĀLU ATBILDĪBU PAR PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM NODARĪTAJIEM
MATERIĀLAJIEM ZAUDĒJUMIEM. Tā skaitā: (Marķieris-120EUR, Stobrs-50EUR, Aizsargmaska-50EUR, Gaisa balons-50EUR,
Loaders10Eur, Drošības maisiņš-5EUR, Tērps-50EUR).
15. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS IR ATBRĪVOTS NO ATBILDĪBAS SAKARĀ AR PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA GŪTIEM
IEVAINOJUMIEM, TRAUMĀM UN CITĀDU KAITĒJUMU PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA DZĪVĪBAI, VESELĪBAI VAI MANTAI,
TAJĀ SKAITĀ PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA NĀVES GADĪJUMĀ.
16. Līgums ir sastādīts vienā eksemplārā, uz divām lapaspusēm (Līgums, Pielikums Nr.1).
PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS UN VIŅA LIKUMISKIE PĀRSTĀVJI IR IEPAZINUŠIES AR LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN TIEM PIEKRĪT.
Pakalpojuma sniedzējs: SIA „Fanran”
____________________________________

Pakalpojuma saņēmēja likumiskie pārstāvji: (vārds, uzvārds, personas kods, paraksts)
_____________________________________________________________________
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1942
Pielikums Nr.1

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI:
1. Aizliegts peintbola laukumā atrasties alkohola vai narkotisko vielu ietekmē.
2. Nedrīkst ieiet peintbola laukumā bez uzvilktas aizsarg maskas.
3. Aizsargmasku jāvalkā visu laiku, atrodoties peintbola laukumā. (izņemot slimnīcā)
4. Aizliegts šaut uz cilvēku, kuram nav uzvilkta aizsargmaska.
5. Nedrīkst šaut uz tiesnesi, skatītāju vai jebkuru citu personu, kura nepiedalās spēlē.
6. Šaujot ierocis vienmēr ir jātur abās rokās un ir jāredz, kur trāpa izšautā bumba.
7. Aizliegts šaut pa slimnīcu, vai cilvēkiem, kas nāk ārā no slimnīcas.
8. Aizliegts noņemt drošības maisiņu marķierim atrodoties ārpus peintbola laukuma:
a. slimnīca laukuma centrā, ir uzskatāma kā vieta ārpus laukuma
b. aizliegts ienākt slimnīcā bez drošības maisiņa uz marķiera stobra
9. Aizliegts nodarīt jebkāda veida bojājumus laukumam atribūtiem un inventārām- tā skaitā:
a. bērt marķieros ārpus peintbola parka 1942 iegādātas bumbas
b. izjaukt vai veikt jebkādas citas manipulācijas ar marķieriem, neskaitot šaušanu
c. šaut ar ieroci, kam ir smilšains stobrs, vai netīra ir kāda cita daļa
d. bērt marķieros no zemes uzlasītas bumbas
e. pašrocīgi atvērt marķiera loaderi
f. pašrocīgi tīrīt aizsargmaskām stiklus
g. ar marķieri un masku aizskart dažādus objektus: piem.- cilvēkus, ēkas, zemi, smiltis, ūdeni
h. iekļūt vai izkļūt no mājām pa logiem, vai kādā citā veidā, neizmantojot durvju ailes
i. gulēt zemē, līst uz vēdera, vai rāpot uz elkoņiem
10. Pēc nāvējoša šāviena saņemšanas- ar paceltu ieroci ir jākrīt uz ceļiem, sakot „beigts”, tikmēr no kabatas
ir jāizvelk drošības aizbāznis, un bez liekas kavēšanās jādodas uz slimnīcu, turot drošības aizbāzni
paceltā rokā.
11. Aizliegts apstrīdēt tiesneša (spēles vadītāja) lēmumu.
12. Tiesnesis ir tiesīgs palūgt spēlētāju aiziet no spēles laukuma, ja tiek pārkāpts kaut viens no drošības
noteikumiem (šādā gadījumā pakalpojuma saņēmējam nauda netiek atmaksāta).
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