
PODRĘCZNIK CCS wersja skrócona na 

potrzeby scenariuszy Arctic-Summer Games. 

 W tym tekście znajdziecie niezbędne informacje które pozwolą wam w sposób podstawowy 
pojąć wiedzę niezbędna do uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych pod logiem Arctic-Summer 
Games.  

CO MUSISZ MIEĆ ŻEBY UCZESTNICZYĆ W ROZGRYWCE: 
1. Pomarańczową kamizelkę odblaskową – oznacza trafienia w dzień, 
2. Migające czerwone bądź białe światło – oznacza trafienie w nocy, 
3. Okulary ochronne, 
4. W przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczenie wypełnione przez opiekunów prawnych 

(tekst znajduje się na dole, załącznik 2). 
5. Komplet Kart CCS- zapewnia organizator, 
6. Posegregowane kulki w paczkach najlepiej po 100szt lub gotowy komplet 240szt. 
7. Trzy paczki kulkę po 60szt. które będą wrzucane do zbiorczych skrzyń amunicyjnych. 

Karty CCS 
Talia Kart składa się z 3 kart RL, 4 kart RC, 1 karty WZW, 1 karty KIA zawsze należy używać do 
losowania kompletu kart, nie można rozdzielać ich między ludzi, po losowaniu karta wraca do talii. 

ZRANIENIE 
Niezależnie ile kulek trafi Cię w serii jest to jedno zranienie. Jeśli zostałeś trafiony padasz na ziemię 
oznaczasz trafienie pomarańczową kamizelką i losujesz kartę CCS. Jeśli nie masz kart CCS lub z innych 
względów nie losujesz ich, padasz na ziemię i leżysz, nie możesz wzywać pomocy (jak WZW). Jeśli w 
ciągu 15 minut nie nadejdzie pomoc nie żyjesz (KIA). Osoba, która będzie udzielać Ci pomocy 
powinna zacząć od podania Ci kart do losowania. Każde kolejne trafienie oznacza kolejną ranę i 
kolejną konieczność losowania efektu. Nie ma obowiązku przerywania ognia, aby trafiony przeciwnik 
wylosował kartę ran. Rannych przenosimy w dowolny realny sposób. Każda rana jest rozpatrywana 
oddzielnie, nie ma maksymalnej ilości zranień, a rany się nie sumują. 

 
Wylosowałeś kartę, co dalej? 

Pełny opis, co możesz i czego nie możesz na końcu zasad (załącznik 1). 
RL – Rana Lekka  
Rana okazała się powierzchowna. Możesz uciekać itd. o ile nie wykorzystujesz rannej kończyny. 
Jeślinikt nie zatamuje upływu krwi po 15 minutach twój stan zmienia się na RC. 
RC – Rana Ciężka 
Rana jest poważna, resztkami sił możesz, przeczołgać się o 1 metr, a następnie leżeć i wzywać 
pomocy. Jeśli ktoś z twoich kolegów zatamuje upływ krwi (nie możesz tego zrobić sam) twój stan się 
nie będzie pogarszał, ale nadal nie możesz się poruszać. Jednak tylko pomoc medyka może cię 
postawić na nogi. 
WZW – Wyłączenie Z Walki 
Dostałeś bardzo poważną ranę. Silnie krwawisz i tracisz przytomność. Możesz tylko leżeć i czekać na 
pomoc. Jeśli nie zostaniesz opatrzony przez lekarza w 15 minut nie żyjesz (KIA). Nawet opatrzony, 
jeśli zostaniesz sam na 30 min. umierasz (KIA). 
KIA – ŚMIERĆ 
To koniec. Tracisz przytomność i momentalnie nie żyjesz. Leż, milcz, nie ruszaj się. Leż przynajmniej 
do momentu, gdy ustaną walki później idź do miejsca zbiórki dla trupów lub startowego, jeśli nie 
określono gdzie masz jako martwy iść. Idź z czerwoną szmatą w widocznym miejscu. Jeżeli to ponad 
twoje siły to usuń się z miejsca walki od razu po śmierci, nie psuj gry innym. Idąc z terenu gry bądź 
możliwie widoczny sygnalizuj że nie żyjesz hasłem „trup”. Usuń się z terenu gry możliwie szybko. W 
nocy oznacz się migającym czerwonym światłem. 



DEKLARACJA STRZŁU 
Jeśli odległość jest mała, a twoja replika ma moc większą niż 350 fps możesz zadeklarować strzał do 
konkretnej osoby deklaracja brzmi „strzał”. 

 
CICHA ŚMIERĆ – ogłuszenie 

Jeśli jesteś blisko kogoś (na wyciągnięcie ręki) możesz tą osobę dotknąć (musisz dotknąć obiema 
rękami korpus i/lub głowę atakowanego) i zadeklarować jej zabicie mówiąc „nie żyjesz” lub 
ogłuszenie mówiąc „ogłuszony”. Nie wolno do tego celu używać rekwizytów. Nie możesz stosować tej 
umiejętności jako jeniec. 
Jeśli ktoś cię dotknie i powie „nie żyjesz” jesteś martwy (KIA), jeśli usłyszysz „ogłuszony” jesteś 
nieprzytomny (zachowanie jak WZW) nie wolno ci krzyczeć dostałem, ani w inny sposób ostrzec 
kolegów. 
Ogłuszonego można ocucić. Ogłuszony nie ocucony odzyskuje przytomność po 5 minutach (brak 
efektów ubocznych). 

MINY 
Jeśli wejdziesz na minę dźwiękową (zranienie w promieniu 3 metrów) jej aktywacja traktowana jest 
tak jak rana nogi. Wyjmij kartę i postępuj zgodnie z zasadami ran. Wyłącz minę. Miny pirotechniczne 
ranią odłamkami. Wylosuj kartę rany CCS i postępuj zgodnie z instrukcjami na niej zawartymi. 
 

OSŁONY BALISTYCZNE 
Osłona balistyczna żeby „działać” w CCSie musi być oryginalna lub „identyczna” z oryginalną (to 
znaczy mieć wymiary i wagę taką jak oryginał). Każda warstwa osłony balistycznej redukuje 
wylosowaną ranę o 1 tj. RL na nic, RC na RL, WZW na RC i KIA na WZW. 
 

NISZCZENIE CELÓW 
Cele strategiczne tj. budynki, anteny radiowe, stanowiska artylerii, rakiet itd. Niszczymy za pomocą 
ładunków podrzucanych przez organizatora wraz z saperem je obsługującym. 
W przypadku gdy sper zostanie trafiony losuje karty tak jak każdy uczestnik, wylosowanie WZW i KIA 
oznacza nieudane wykonanie zadania i oczekiwanie na wysłanie przez sztab innego specjalisty 
zdolnego obsługiwać ładunki lub zaniechanie wykonania zadania. 

INSTALACJA ŁADUNKÓW 
Ładunki należy umieszczać na zewnątrz budynku na ziemi lub bezpośrednio nad nią. Miejsce eksplozji 
oznaczamy kolorową taśmą lub sprayem. 

CYWILE & POSTACIE FABULARNE 
W grze mogą występować postacie fabularne ubrane w różny sposób nie posiadające broni ale 
kręcące się przy różnych obiektach z rozgrywki, do takowych osób strzelać nie wolno. Jedynie można 
porozmawiać z miejscowym i próbować się dowiedzieć jaki jest jego cel przebywania w tym miejscu- 
taką osobę należy poinformować zagrożeniach które ją mogą spotkać podczas przebywania w tym 
miejscu. 
Cywile- zasada taka sama informujemy i czekamy aż osoby nieupoważnione bez odpowiedniej 
ochrony znikną z pola rozgrywki. 

JEŃCY 
Jeńcy nie zdrowieją w wypadku wzięcia do niewoli i wymagają normalnej pomocy medycznej. Tylko 
osobę ranną lub która się podda można wziąć za jeńca. 
Jeńca trzeba dostarczyć do sztabu, w sztabie jeniec musi powiedzieć wszystko o czym wie- nie wolno 
mu utajniać informacji. 
Po przesłuchaniu sztab ma nakaz uwolnienia jeńca, a jeniec udaje się do swojej części do obozu 
zgłaszając fakt. Sytuacja postępowania jak w przypadku KIA i pozostawienia członka zespołu przez 
pluton. 

 
 



INNE ISTOTNE ZASADY STAŁE W SCENARIUSZACH Arctic-Summer Games 
AMUNICJA I ZAOPATRZENIE, 

Osoba wchodząca na teren rozgrywki może posiadać przy sobie jedynie 240szt kulek, pod żadnym 
pozorem więcej. 
Zaleca się posiadanie magazynków typu LowCap, MidCap lub RealCap. 
Magazynków nie można doładowywać w polu. Doładowania następują tylko w ściśle określonych 
miejscach przez sztab lub po przez zrzut. 
 
Zrzut- należy połączyć się drogą radiową i poprosić o zrzut amunicji, sztab określa miejsce w którym 
dokona zrzutu. Doładowanie jest jedno razowe na miejsce, gdzie powrotem ładujemy swoje 
posiadane magazynki do pełna (maksymalna liczba łączna to 240szt.) jak i skrzynie amunicyjną do 
stanu z zerowego. 
 
 Każdy z plutonów posiada dodatkowo skrzynię amunicyjną w której znajduje się dodatkowe 600szt. 
kulek podzielone na dziesięć paczek po sześćdziesiąt sztuk każda. Skrzynie Amunicyjną nosi każdy po 
za osobami funkcyjnymi tj. dowódca, zastępca, RTO i Medyk. 
 
 Magazynki LowCap i MidCap ładujemy do dwukrotnej ilości oryginalnego odpowiednika czyli 30szt. 
x2= 60szt. w magazynku. 
Hicapy- niezalecane. 
 
SKRZYNKA AMUNICYJNA 

 Skrzynki zapewnia organizator. Wewnątrz skrzyni znajdują się woreczki strunowe, które 

wypełnia kulkami uczestników organizator znajdujący się w sztabie. Wymierzanie odbywa się za 

pomocą miary do której wsypywane są kulki do wyznaczonej linii i przesypywane na woreczki. 

Woreczki zostają zamknięte i w jednakowej ilości po 60szt, 10 paczek z kulkami. 

 Zapasem kulek w skrzynce rozdysponuje dowódca plutonu, może skorzystać z tego zapasu w 

dowolnym momencie rozgrywki. 

 Po wyczerpaniu zapasów w skrzynce, można uzupełnić je tylko w sztabie. 

 Jeśli w plutonie znajduje się karabin maszynowy czyt. Broń wsparcia tj. pkm, ukm, m249, m60 

itd. to do skrzynki dorzucana jest dodatkowa paczka posiadająca 200szt. kulek. Replika musi być 

zgłoszona w sztabie, jeśli nie jest to dodatku nie będzie. 

AMUNICJA ZASÓB WŁASNY 

 Każdy z uczestników może posiadać przy sobie jedynie 240szt. kulek, które może doładować 

tylko w określonych miejscach przez sztab lub w sztabie.  

 Jeśli uczestnik posiada karabin maszynowy jw. To jego zasób kulek zwiększony jest x2, czyli 

dysponuje 480szt.  kulek. 

 Zaleca się by każdy z uczestników miał kulki podzielone w paczkach po 60szt. co ułatwi 

liczenie posiadanej amunicji.  

 Stan amunicji może sprawdzać na żądanie organizator. Uczestnik który ma pokusę oszukiwać, 

to powinien się liczyć z natychmiastowym wyrzuceniem z imprezy. 



DOŁADOWANIE 

 Doładowanie w polu może tylko wystąpić w ściśle określonym miejscu przez sztab- sztab 

który podaje koordynaty. Należy udać się do miejsca wyznaczonego przez sztab, a dowódca plutonu 

który nakazuję RTO za pomocą środków łączności, zgłoszenie gotowość do podjęcia zaopatrzenia.    

 Po zgłoszeniu gotowości należy pozostać na miejscu i oczekiwać pojazdu kategorii A lub B 

wiozącego zaopatrzenia. 

 Amunicja może być transportowana pojazdami kat. A i B. Pojazdy kat. A wysyłane częściej ale 

obarczone wysokim ryzykiem, pojazdy kat. B rzadziej i bezpieczniejsze. 

 Pojazd kategorii A może zostać zniszczony podczas podróży do wyznaczonego miejsca, co 

może spowodować opóźnienie bądź wycofanie z zadania i zmianę lokalizacji. 

 Pojazd kategorii B można zniszczyć tylko i wyłącznie podczas wykonywania zadania, gdy jego 

załoga znajduje się po za pokładem maszyny. Sytuacja podobna jak w przypadku MEDEVAC. 

 Podczas doładowania należy uzupełnić stan kulek do stanu wyjściowego, czyli do 240szt. 

każdy, i 480szt. karabin wsparcia. 

 Podczas zrzutu amunicji, również uzupełniana jest skrzynka amunicyjna do pełnego stanu. 

PRZYGOTOWANIE KOMPLETÓW KULEK DO SKRZYŃ PO PRZEZ PLUTON 

 Przygotowanie kompletu kulek do skrzyń, nadzoruje dowódca plutonu. Każdy z plutonów 

dostanie komplet woreczków strunowych i dwa worki zbiorcze na dwa komplety skrzyń. Komplety 

będą podpisane i przydzielone. W momencie zrzucenia zaopatrzenia i uzupełnienia stanu amunicji 

skrzynki, następuje tylko wymiana zawartości.  Gotowe komplety kulek dowódca plutonu zdaje w 

sztabie w wyznaczonym miejscu. Przygotowane komplety pozwolą zaoszczędzić czas, i zmniejszyć 

ryzyko zniszczenia transportu kat. A i zwłaszcza kat. B. 

 Jeśli uczestnik używa specjalnych kulek i podczas wybierania zasobu ze skrzynki- powinien 

oznaczyć paczkę z odpowiednią wagą. Niestety ilość woreczków nie będzie adekwatna do ilości osób 

w plutonie. Kwestię podziału ilości sztuk między uczestników pozostawiamy do dogadania w 

plutonie. Jeśli kwestia jest sporna pomoże ją rozwiązać organizator. Jeśli dalej nie będzie konsensusu- 

pluton traci skrzynie amunicyjną.  

 Uzupełnienie środków własnych, w własnym zakresie z przygotowanych  ukrytych zasobów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDYCY/MEDEVAC, 
MEDEVAC 
- W trakcie podejmowania rannych lub zabitych przez MEDEVAC nie można strzelać do pojazdu. 
Podjęcie walki w miejscu zatrzymania MEDEVACu powoduje zatrzymanie akcji ewakuacyjnej, która 
zostaje odwołana i miejsce podjęcia rannych lub zabitych zmienione w przypadku gdy walki nie 
wygasną w przeciągu 5min od przybycia transportu. 
  
Zestrzelić MEDEVAC można tylko i wyłącznie w momencie gdy załoga rozpoczyna załadunek rannego 
lub martwego na pokład, ZA ZESTRZELENIE UZNAJE SIĘ ODPALENIE KOLOROWEJ ŚWIECY DYMNEJ I 
ŻUCENIEM W POBLIŻU POJAZDU. 
  
Po zestrzeleniu pojazd na włączonych światłach awaryjnych (pojazd organizacyjny) wraca na FOB 
gdzie przez kolejne 30min od momentu dotarcia na miejsce jest wyłączony z rozgrywki. 
  
WZYWANIE MEDEVAC 
9-LINER (MEDEVAC REQUEST) 
MEDEVAC wzywamy tylko do wzw lub kia. 
  
MEDYCY 
W pięcio osobowym zespole występuje jeden medyk, który jako pierwszy udziela niezbędnej pomocy 
poszkodowanemu, w sposób stosowny do wylosowanej rany przez uczestnika. 
W przypadku niektórych ran pierwszej pomocy może również udzielić zwykły członek zespołu. 
MEDYK- Powinien posiadać plecak w którym będzie mógł transportować pakiet medyczny tj. karton 
(rozmiar typowy dla kartonu po butach) a w nim zestaw opatrunków, dodatkowe karty do losowania. 
Osoba nie posiadająca plecaka nie może zostać medykiem. 
MEDYK- udzielający pomocy powinien przystąpić w pierwszej kolejności do badania, a udzielanie 
pomocy powinno być szczegółowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POJAZDY MECHANICZNE 

1. Wariant A/  

Pojazd w pełni uczestniczący w rozgrywce który również uczestniczy w walkach powinien być 

oznaczony światłami awaryjnymi- które są włączone cały czas podczas poruszania się 

pojazdu. 

2. Wariant B/ 

Pojazd uczestniczący w rozgrywce nie uczestniczący w walkach powinien być oznaczony przez 

migające światła i zawieszone odblaskowe kamizelki na każdym boku auta i masce 

samochodu. W przypadku nocy w aucie powinny znajdować się czerwone migające światła 

np. rowerowe umieszczone na dachu bądź tylniej klapie i z przodu auta  w widocznych 

miejscach. DO TYCH POJAZDÓW NIE MOŻNA STRZELAĆ. 

3. Pojazd powinien przemieszczać się z prędkością 10km/h. 

4. Zniszczenie pojazdu następuje gdy, w odległości nie dalszej jak 5m od pojazdu następuje 

wybuch kolorowego granatu dymnego/ładunku odpalanego elektrycznie (hukowy) lub miny 

dźwiękowej. Osoby znajdujące się w pojeździe, muszą opuścić pojazd w przeciągu minuty 

gdzie z automatu wszystkie osoby otrzymują Ranę Lekką. W przypadku gdy uczestnik 

rozgrywki nie opuści pojazdu w wyznaczonym czasie uznaje się go za martwego. 

 Pojazd po zniszczeniu zostaje przez 15min w miejscu zniszczenia, po czym wyłącza światła 
 awaryjne i ściąga flagę oznaczającą przynależność do strony konfliktu, poczym  udaje się do 
 FOB gdzie zostaje wyłączony z rozgrywki na kolejne 30min od momentu dotarcia pojazdu do 
 FOB. 

5. Pojazdy organizacyjne używane są do transportu jednostek i ewakuacji medycznej. 

6. Wykonywanie misji ewakuacyjnej; 

A- W pojeździe znajduje się kierowca wraz z załogą ewakuacji w postaci dwóch ratowników, 

B- W pojeździe znajdują się nosze lub wolna przestrzeń na osobę ranną, 

C- Pojazd ewakuacyjny oznaczony jest jako pojazd uczestniczący w grze w WARIANCIE B, 

wraz z jego pełnymi oznaczeniami. 

D- Pojazd ewakuacyjny można zniszczyć podczas rozpoczęcia procedury ewakuacyjnej, w 

momencie gdy załoga znajduje się na zewnątrz pojazdu. 

E- Zniszczenie pojazdu następuje w chwili gdy w pobliżu pojazdu do (5m od) odpalenia 

kolorowej świecy dymnej. 

F- W sytuacji gdy pojazd jest zniszczony pozostaje przez 15min na miejscu, a po upływie 

czasu oddala się z miejsca zdarzenia do macierzystego obozu FOB. Po dotarciu na FOB 

pojazd jest niedostępny przez godzinę czasu, a uczestnicy muszą transportować wzw i kia 

za pomocą siły dostępnej- czyli pieszo. 

7. Transport siły żywej, następuje jako pojazd w pełni uczestniczący w rozgrywce WARIANT A. 

Zniszczenia i trafienia jak dla pojazdu w walce. 

8. Transport amunicji bez eskorty WARIANT B, zniszczenie podobnie jak przy ewakuacji 

medycznej. 

9. Transport amunicji i innych środków z eskortą WARIANT A, zniszczenie pojazdu i trafienia jak 

dla pojazdu w walce. 

10. Pojazd zaparkowany w FOB, nie może być zniszczony. 

11. Pojazd zniszczony WARIANT A, zasady jak przy wariancie B- 15min na miejscu, a po upłynięciu 

czasu 60min w obozie zanim będzie mógł być znowu używany. 

12. Oznaczenie strony używanego pojazdu- flaga żółta/ FR, flaga niebieska/NATO. 



ZAŁĄCZNIK NR. 1 – Postępowanie przy wylosowanej karcie CCS. 

RL – Rana Lekka 

 MÓWIĆ RUSZAĆ SIĘ BIEGAĆ WALCZYĆ UŻYWAĆ RANNEJ 
KOŃZYNY 

RANNY TAK TAK Tak, gdy rana ręki Tak, gdy rana 
kończyny 

NIE 

ZATAMOWANY TAK TAK Tak, gdy rana ręki Tak, gdy rana 
kończyny 

NIE 

OPATRZONY TAK TAK TAK TAK TAK 

Ranę może zatamować każdy. 
Ranę może opatrzyć medyk (także sam) trwa to 2 minuty. 
Po 15 minutach bez zatamowania przechodzi w stan RC >>>>>>>> 
RC- Rama Ciężka 

 MÓWIĆ RUSZAĆ SIĘ BIEGAĆ WALCZYĆ UŻYWAĆ RANNEJ 
KOŃZYNY 

RANNY Wzywać 
Pomocy 

O 1metr NIE NIE NIE 

ZATAMOWANY Wzywać 
Pomocy 

NIE NIE NIE NIE 

OPATRZONY TAK TAK NIE Tak, gdy rana 
nogi 

NIE 

Uszt. Kończyn. TAK TAK NIE Tak, gdy rana 
nogi 

TAK 

Ranę może zatamować każdy poza rannym. 
Ranę może opatrzyć medyk trwa co najmniej 5 minut. 
Po 15 minutach bez zatamowania przechodzi w stan WZW >>>>>>>> 
WZW- Wyłączenie Z Walki 

 MÓWIĆ RUSZAĆ SIĘ BIEGAĆ WALCZYĆ UŻYWAĆ RANNEJ 
KOŃZYNY 

RANNY NIE NIE NIE NIE NIE 

ZATAMOWANY NIE NIE NIE NIE NIE 

OPATRZONY NIE NIE NIE NIE NIE 

Uszt. Kończyn. NIE NIE NIE NIE NIE 

Rany nie można zatamować. Ranę może opatrzyć medyk trwa to 10 minut i oznacza stabilizację 
rannego. Opatrzony ranny pozostawiony sam na 30 minut umiera. Rannego może do walki 
przywrócić tylko MEDEVAC. 
Po 15 minutach bez opatrzenia przechodzi w stan KIA >>>>>>>> 
 
KIA- Zabity 
Nie może wykonywać żadnych czynności. Nie można mu pomóc w żaden sposób. 
Nie rozmawia, nie przekazuje żadnej wiedzy. Po prostu martwy. Może leżeć może siedzieć przy 
drzewie. Martwego uczestnika rozgrywki trzeba odesłać za pomocą MEDEVACu do obozu. Jeśli cały 
pluton jest w rozsypce, należy się zebrać w jednym miejscu odpowiednio oznaczyć i skontaktować się 
z organizatorem w kwestii ewakuacji- bądź po prostu wycofać się o własnych siłach do swojego FOBu. 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR. 2 – Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej, która ukończyła 16 rok życia. 
 

                                                   

    MIEJSCOWOŚĆ:  …………………………….. , …….. Czerwiec 2016r. 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

 My, niżej podpisani …………………………………………… i ……………………………………………., jako rodzice 

…………………………………………………………… urodzonego dnia ….………………………..,  wyrażamy niniejszym 

zgodę, by nasz syn wziął udział w spotkaniu Summer Gammes „ASG-MilSim” w Jasieniu dnia 25/26 

Czerwca 2016r. Oświadczamy, że opiekę nad naszym synem podczas imprezy będzie sprawować 

(imię i nazwisko + nr. Dowodu osobistego)..……………………………………………………… . 

Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam wiadomym, że spotkania ASG polegają na oddawaniu przez 

uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami 

plastikowymi o średnicy 6 mm. Jest nam również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są 

napędzane elektrycznie, sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością 

początkową do 200 m/sek., na odległość do 100 m, także seriami. Jest nam także wiadomym, że w 

spotkaniach ASG udział biorą osoby pełnoletnie w różnym wieku. 

Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w grach ASG jest obarczone 

ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w skrajnym 

przypadku, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do 

trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała. 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszego syna i oświadczamy, 

że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasz syn, nie będziemy wnosić roszczeń 

odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec 

sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika spotkań ASG. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………..                ………………………………………………………..... 

           (czytelny podpis matki)                            (czytelny podpis ojca) 

 

………………………………………………………….. 

 (Opiekun w trakcie imprezy) 

 

* Załącznik ksero dowodów osobistych powinien znajdować się na odwrocie strony (Po imprezie 

dokumenty oddajemy lub palimy) 



ZAŁĄCZNIK NR.3 – Oświadczenie! 

 

     OŚWIADCZENIE! 

Ja niżej podpisany ………………………………………. ,  zapoznałem się z zasadami rozgrywki i jestem 

świadom zagrożeń które są związane z uczestnictwem w rozgrywkach Air Soft Gun. 

I oświadczam iż, w razie nieszczęśliwego wypadku lub kradzieży nie będę obarczał winą 

organizatorów rozgrywki Arctic/Summer Games – która jest rozgrywką o charakterze koleżeńskim. 

 

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

 (czytelny podpis)   (Numer dowodu osobistego) 


