
 

Hrvatski airsoft savez / Croatian airsoft federation 

 

I Z J A V A 

 

 
Ovime ja, niže potpisan-i/a ____________________ , kao član Hrvatskog airsoft saveza (u daljenjem tekstu 

HASS) i sudionik airsoft susreta i događanja u organizaciji članica HASS-a, potvrđujem da sam u cijelosti 

upoznat-a s Pravilima Hrvatskog airsoft saveza (u daljnjem tekstu: Pravila) te se obvezujem u cijelosti se 

pridržavati istih tijekom sudjelovanja na susretima i događanjima u organizaciji članica HASS-a. 

 

Posebno povrđujem da sam svjes-tan/na da zaštitnu opremu (prvenstveno zaštitne naočale) moram nositi na 

pravilan, za to predviđen, način te mi je dopušteno ukloniti istu samo na za to posebno predviđenim mjestima 

od strane organizatora.  

Svjes-tan/na sam da mi i na takvim mjestima mogu nastati ozljede ili šteta na opremi koju koristim 

prouzročene radnjama drugih sudionika na susretu i događanjima, te ukoliko do istih dođe, za iste neću 

teretiti organizatora. 

Ukoliko takova mjesta ne postoje, svjes-tan/na sam da postupam protivno Pravilima ukoliko skinem naočale 

ili bilo koji drugi dio zaštitne opreme prije službenog završetka susreta i događanja. 

Svjes-tan/na sam da susret i događanja službeno počinju i završavaju u trenutku kada to objavi samo i 

isključivo organizator susreta i događanja. 

 

Svjes-tan/na sam činjenice da su na prostoru na kojem će se odvijati airsoft susreti ili događanja postoji 

mogućnost ozljeđivanja, obzirom da je je riječ ili može biti riječ o šumi i/ili ruševnim građevinama i/ili 

kamenjaru, te svojevoljno i bez ičijeg nagovaranja i prisile pristajem na sudjelovanje na susretima i 

događanjima, odnosno na istom prostoru. 

 

Svjes-tan/na sam da zbog prirode istog prostora, kao i realizma kojem se teži na svakom airsoft susretu i 

događanju te ograničenja koja je postavio vlasnik prostora, organizator susreta ili događanja nije u 

mogućnosti postaviti odgovarajuća upozorenja te ukloniti eventualne opasne predmete te pristajem na sve s 

tim povezane rizike odnosno na mogućnost nastanka ozljeda i oštećenja moje imovine kao posljedica 

konfiguracije prostora i prouzročenih predmetima koji se nalaze na istom prostoru.  

Svjes-tan/na sam da organizator susreta ili događanja nije u mogućnosti zaštiti imovinu koju koristim na 

susretu, a što uključuje i prijevozno sredstvo s kojim sam doš-ao/la na susret ili događanje, od oštećenja i 

krađa te ću, ukoliko bi do istih došlo, za naknadu štete teretiti isključivo osobu štetnika. posebno sam svjes-

tan/na da neću uništavati povjerne mi rekvizite te da ču iste u slučaju namjernog oštećivanja platiti u iznosu 

koji mi kaže organizator susreta ili događanja. 

 

Posebno sam svjes-tan/na te pristajem na činjenicu i sve rizike koji iz istog proizlaze, a to je da mi 

sudjelovanjem na airsoft susretu ili događanju mogu nastati ozljede na svim dijelovima mojeg tijela kao i na 

opremi koju koristim i to uslijed pogodaka kuglica ispaljenih iz airsoft replika, te sam svjes-tan/na da su 

opisani pogotci iz airsoft replika u moje tijelo i opremu koju koristim ključan dio svakog airsoft susreta ili 

događanja na što posebno pristajem te za isto neću smatrati odgovornim organizatora istog airsoft susreta ili 

događanja. 

Za opisane ozljede i štetu koja mi eventualno nastane neću smatrati odgovornim niti ostale sudionike airsoft 

susreta ili događanja ako su se, prilikom ispaljivanja kuglice iz airsoft replike koje su koristili te koja je 

pogodila bilo koji dio mojeg tijela ili opreme koju koristim, pridržavali Pravila. 

 

Svjes-tan/na sam svih napora organizatora da se airsoft susret ili događanje održi u skladu s Pravlima te u 

sportskom duhu, s poštivanjem "fair play-a" te ću učiniti sve što je u mojoj mogućnosti kako bih i osobno 

doprinje-o/la istome.  

                                                                                                                          

 

             vlastoručni potpis 

 

          __________________ 


