TERMO DE RESPONSABILIDADE – RAAS – REV01

13/01/2022

Termo de responsabilidade para prática de Airsoft
- Red Alert Airsoft Squad ESTE TERMO DEVE SER LIDO E ASSINADO ANTES DO PARTICIPANTE SER ADMITIDO NOS JOGOS
DE AIRSOFT, E A ASSINATURA DE MAIORES DE 18 (DEZOITO ANOS) DISPENSA A ASSINATURA
DOS PAIS OU RESPONSÁVEL.

Eu,
___________________________________________________________________________,
_________
anos,
RG:
_____________________________, CPF: ________________________, declaro estar ciente das regras abaixo, bem como obedecêlas, sendo condição necessária para participar como jogador da prática esportiva denominada airsoft. A autorização do responsável é
INDISPENSÁVEL para a prática do esporte por menores de idade. É expressamente proibida a prática sem autorização (termo para
preenchimento pelo responsável com os organizadores do evento).
A saber:
1º - É expressamente vetada a entrada do jogador em campo sem o uso dos óculos ou máscara de proteção, bem como retirá-la durante
a partida. A retirada dos óculos dentro de campo poderá provocar acidentes com danos irreversíveis à visão, de modo que o
descumprimento dessa obrigação exclui qualquer responsabilidade dos outros jogadores, organizadores do evento e proprietário do local.
Parágrafo único: A retirada dos óculos implicará na interrupção do jogo e na consequente expulsão do jogador pelo RANGER (JUIZ), e
na sequência a partida será reiniciada.
2°- Antes do início da partida, o RANGER fará a constatação do uso correto dos equipamentos de segurança, e se observado alguma
irregularidade que afete a segurança do jogador, solicitará a substituição do equipamento.
Parágrafo único: O jogador deverá cuidar permanentemente para que seus óculos, e os demais equipamentos de segurança fiquem
devidamente ajustados durante a partida. Havendo problemas de ajuste em quaisquer desses equipamentos, o jogador deverá dirigir-se
imediatamente ao RANGER que interromperá a partida até que o(s) ajuste(s) seja (m) realizado(s). A partida será interrompida quantas
vezes se fizerem necessárias, sempre visando a segurança dos jogadores.
3º- Os demais equipamentos (colete, pescoceira, joelheiras etc.) devem ser ajustados adequadamente ao corpo, mas não sendo de uso
obrigatório.
Parágrafo único – O jogador que incorrer em 02 (duas) advertências será expulso da partida.
4°- As demais regiões do corpo (membros superiores e inferiores) deverão estar protegidas com vestimentas próprias do jogador, sabendo
este que, durante o jogo, poderá ser alvejado com bolinhas do time adversário, causando-lhe sensação de ardor na pele.
Parágrafo único: Algumas pessoas possuem a pele mais sensível, de forma que o impacto da (s) bolinha (s) pode, neste caso, causar
hematomas.
5°- A arma, fora da área delimitada para o jogo (Safe Zone ou campo), deve permanecer desengatilhada, travada, cano voltado para
baixo, e dedo fora do gatilho, evitando assim, eventuais disparos e acidentes. O não cumprimento destas normas pode resultar em
acidente grave levando o causador a responder em juízo.
6°- Não é permitido alvejar seu adversário a menos da distância conforme regras de FPS. O jogador que descumprir essa distância será
imediatamente punido pelo RANGER na partida, e o seu tiro será invalidado.
7°- O jogador atingido (diretamente em qualquer parte do corpo ou como o combinado anteriormente) estará fora da partida e deverá
levantar imediatamente os braços dirigindo-se a safe zone o mais rápido possível para evitar ser alvejado acidentalmente, ou aguardar
médico, caso tenha.
Parágrafo primeiro: Durante a saída do campo, não retirar os óculos.
Parágrafo segundo: Não atirar nos jogadores que estão deixando o campo com a mão erguida.
8°- A pedido do RANGER, todos os jogadores deverão cessar fogo, manter posição, desmuniciar e travar seus marcadores.
9°- Não ultrapassar a área delimitada para jogo.
10°- Não é permitido jogar alcoolizado.
11°- Não efetuar disparos para o alto.
12°- Em se tratando de esporte radical, podem ocorrer quedas e ou contusões. Os locais de jogo podem não ser seguros, como
construções e matas.
13°- Se você é portador de alguma deficiência física ou doença, assinale:
Cardíaco-----------( ) S ( ) N
Hipertenso---------( ) S ( ) N
Diabético-----------( ) S ( ) N
Asmático-----------( ) S ( ) N
Alérgico------------( ) S ( ) N
Outras. Qual (is)? _____________________________________________________________________
14°- Declaro para os devidos fins que estou ciente dos riscos e das consequências pelo não uso dos equipamentos obrigatórios de
segurança, e ainda, de acordo com as minhas condições físicas e de saúde, estou apto a participar da prática esportiva do “Airsoft”.
15°- Declaro ainda que, antes do início da partida, foi-me ministrado pelo RANGER um tutorial completo de todas as normas de segurança
aqui contida, além de ter-me sido respondidas todas as minhas dúvidas, além de insistentemente ter-me sido exigido nunca retirar os
óculos dentro do campo.
16º- Declaro, assinando este, estar responsável por minhas atitudes dentro de campo. Caso venha a ferir algum jogador gravemente,
responderei pelos meus atos, assim como caso venha a danificar algo referente ao patrimônio do local utilizado para jogo.
Quanto ao uso dos equipamentos:
1° Todos os equipamentos devem ser manuseados com cuidado. Caso o equipamento seja derrubado ou utilizado de forma incorreta,
todo e qualquer dano deverá ser assumido pelo utilizador da arma no momento.
2° É expressamente proibida a reutilização da munição (ex.: bolinhas caídas no chão), sob pena de incorrer na multa de R$ 100,00 (cem
reais) pela infração. Se a reutilização da munição provocar danos à arma de modo que inviabilize o seu uso, será cobrada uma taxa
adicional equivalente ao preço da nova. (em casos de arma de aluguel)
_____________________________________________________________________________________
Assinatura do responsável / Operador
_______________________________________,
_______
de
_______________________
de
_________
TODAS AS REGRAS DE CONDUTA SERÃO REPASSADAS AO INÍCIO DE CADA JOGO, PELOS ORGANIZADORES OU RANGERS
PRESENTES.

