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Lillehammer Olympiapark as 
Nordsetervegen 45, 2618 Lillehammer 
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Kontonummer: 2000 08 88347 

www.olympiaparken.no 
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     Norsk 
 

 

PAINTBALL: Samtykke/ansvarsskjema for spillere/deltakere under 18 år  
 

 

Reglement for PAINTBALL i regi av Lillehammer Olympiapark AS: 

Foresatt og spiller/deltaker er kjent med at man i paintball kan bli truffet av baller under høy 

hastighet (opptil 100 m/sek) og at disse kan påføre spilleren blåmerker og i enkelte tilfeller 

sårskader. Siden dette er en fysisk aktivitet som foregår i ulendt terreng er risikoen for skader 

til stede. 

 

Spiller/deltaker plikter å følge alle sikkerhetsinstrukser fra instruktør/baneansvarlig og sette 

seg inn i det sikkerhetsreglementet som gjennomgår i forkant av aktivitet. Regler ligger også 

ute på www.olympiaparken.no/aktiviteter/paintball 

Gjennomgang av regler skjer før hvert arrangement. 

 

Undertegnede og spiller/deltaker bekrefter med dette at man er innforstått med at all aktivitet 

skjer innenfor gjeldende regler og på eget ansvar. Lillehammer Olympiapark AS og deres 

medarbeidere kan ikke lastes økonomisk eller på noen måte stå ansvarlig dersom det oppstår 

skader på spiller/deltaker eller dennes personlige eiendeler. 

 

Videre er undertegnede erstatningspliktig for skader eller mangler som oppstår som følge av 

uvettig bruk eller tap av leid utstyr. 

 

 

Utfylt skjema kan medbringes av deltaker uten foresatt under forutsetning at gyldig kopi av 

foresattes legitimasjon vedlegges. Skjema/legitimasjon kan også sendes inn via e-post til: 

post@olympiaparken.no på forhånd og merkes med «Ansvarsskjema paintball». 

 

Dette skjema er gyldig kun for aktuell gjennomføringsdato og arkiveres av Lillehammer 

Olympiapark AS. Opplysninger vil bli behandlet som konfidensielle. 

 

 

DATO (dag/måned/år):   ____/____/_____ 

 

DELTAKERS NAVN:   ______________________________________________________________ 

 

DELTAKER FØDT:  ____/____/_____   

 

Foresatt bekrefter med sin signatur at spiller/deltaker har tillatelse til å delta på paintball under de 

forutsetninger som beskrevet ovenfor. 

 

FORESATTES NAVN:  ______________________________________________________________ 

 

FORESATTES TLF/E-POST: ______________________________________________________________ 

 

FORESATTES SIGNATUR: ______________________________________________________________ 

 

Arrangør bekrefter herved å ha kontrollert identitet og evt legitimasjon fra foresatt: 

 

ARRANGØR SIGNATUR: ______________________________________ DATO:____/____/____ 

http://www.olympiaparken.no/
mailto:post@olympiaparken.no
http://www.olympiaparken.no/aktiviteter/paintball
mailto:post@olympiaparken.no

