Atbildības vienošanās un inventāra nomas līgums:
Es, zemāk parakstījies, vēlos piedalīties peintbola spēlēs un apliecinu, ka:
• Esmu fiziski un morāli gatavs piedalīties spēlēs, kā arī esmu gatavs iespējamai spriedzei;
• Esmu iepazīstināts ar spēles gaitu un piekrītu spēles, iekšējās drošības un dalības noteikumiem;
• Esmu brīdināts par pastāvošu risku, kas attiecas uz mani un citiem spēlētājiem, spēles gaitā;
• Ievērošu visus spēles, iekšējās drošības, dalības noteikumus un organizatora prasības, stingri ievērošu ekipējuma
lietošanas noteikumus, lai izvairītos no iespējamām problēmām un nenodarītu kaitējumus citiem spēlētājiem,
skatītājiem un spēles organizatoriem.
Es, zemāk parakstījies, apņemos izmantot man izdoto ekipējumu pēc noteikumiem un atgriezt to spēles dienā, tādā pašā
strādājošā un komplektētā stāvoklī kādā tas tika izsniegts, vai arī apņemos segt visus zaudējumus, kuri radās manas
vainas dēļ, spēles organizatoriem.
Es, zemāk parakstījies, ar šo dokumentu apliecinu, ka es atsakos no kādām materiālām vai citām pretenzijām un
pieprasījumiem pret spēles organizatoriem, apkalpojošo personālu, laukuma un ekipējuma īpašniekiem, kā arī citiem
spēlētājiem un tiesnešiem, kuri var kaitēt manai veselībai var izraisīt kādus citus fiziskus vai morālus zaudējumus. Šis
dokuments par atteikšanos no pretenzijām attiecās arī uz maniem radiniekiem, iespējamiem mantiniekiem vai
aizbildņiem.
Inventāra noma:
Līguma sastādīšanas vieta: Peintbolaparks.lv adrese: “Adatas”, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
1. Ar šī līguma parakstīšanas brīdi Iznomātājs ir nodevis, bet Nomnieks ir pieņēmis lietošanā sekojošu sporta
inventāru uz šādiem noteikumiem:
2. Nomas termiņš tiek noteikts zemāk tabulā.
3. Saņemot inventāru nomnieks ir uzrādījis Personas apliecinošu dokumentu, vai ir iemaksājis drošības
naudu zemāk norādītā apmērā, vai ir atstājis ķīlu (norādīta zemāk).
4. Nomnieks ir iepazinies ar sporta inventāra lietošanas noteikumiem un apņemas:
• Nodot iznomāto sporta inventāru tās pašas dienas noteiktajā laikā, strādājošā un komplektētā stāvoklī, kādā tas
tika izsniegts;
• Izmantot saņemto ekipējumu saudzīgi, pēc tā nozīmes un pēc drošības noteikumiem;
• Saņemto inventāru nesviest, nesis, neizjaukt, neatstāt bez uzraudzības, neatstāt zem tiešiem saules stariem un
nelikt ūdenī vai ugunī;
• Neizmantot bumbiņas, kas paceltas no zemes un lietot tikai Peintbola parkā pirktās bumbiņas;
• Netīrīt, neslaucīt vai nerīvēt maskas stiklu ar papīru vai audumu, to drīkst mazgāt tikai ar ūdeni;
5. Īrnieks nes pilnu materiālo atbildību par iznomāto sporta inventāru un apņemas segt visus zaudējumus, kuri radās
viņa vainas dēļ spēles organizatoriem, tas ir apmaksāt zaudējumus tās preces vērtībā. Sporta inventāra cenas atbilst
veikala cenrādim.
6. Strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildīšanu, puses risina saskaņā ar LR likumdošanu. Visi strīdi un
domstarpības, kuras var izrietēt no šā Līguma vai rasties sakarā ar to, izšķiramas pušu sarunu ceļā. Ja divu nedēļu
laikā savstarpēji pieņemams atrisinājums netiek panākts, strīds tiek nodots izšķiršanai attiecīgajā Latvijas Republikas
šķīrējtiesā.
7. Pušu informācija – Lapas otrā pusē.
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8.
Datums:
Inventāra saraksts:

Nomnieks

Nomnieks

Nomnieks

Nomnieks

Nomnieks

Nomnieks

Nomnieks

Nomnieks

Daudz. ( gb.)

Markers
Maska
Gaisa balons
Forma - kombinezons
Stobra aizbāznis
Cimdi
Kakla aizsargs
cits
Nomas termiņš, no līdz:
Nomnieka paraksts:
Nomnieka tālrunis
Nomnieka e-pasts adrese:
Drošības nauda/ķīla:
Iznomātājs: SIA Housing Service, Reģ.Nr. 40103438621, Tālr. 29688842
Iznomātāja paraksts:

Datums:
Inventāra saraksts:

Nomnieks

Nomnieks

Daudz. ( gb.)

Markers
Maska
Gaisa balons
Forma - kombinezons
Stobra aizbāznis
Cimdi
Kakla aizsargs
cits
Nomas termiņš, no līdz:
Nomnieka paraksts:
Nomnieka tālrunis
Nomnieka e-pasts adrese:
Drošības nauda/ķīla:
Nomnieks atbildīgais par
nepilngadīgām personām:
Iznomātājs: SIA Housing Service, Reģ.Nr. 40103438621, Tālr. 29688842
Iznomātāja paraksts:
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