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Airsoftové hřiště Točná 

parc. č. 861/18 k.ú. Točná, Praha 12 
  

Provozovatel Airsoft Praha, s.r.o. IČ: 248 08 580 se sídlem Upravená 253/5a, 102 00 - Praha  
10. Odpovědné osoby: Bc. Tomáš Pantůček tomas.pantucek@airsoftpraha.cz  
 

Herní řád: 

  

 Úsťová rychlost airsoftové zbraně max. 140 m/s při použití kuliček 0,2g, výjimku mají  

 pouze sniperské zbraně, které schválí pořadatel – rychlost může být měřena  

 Zákaz hry pod vlivem omamných a psychotropních látek  

 Zákaz používání pyrotechniky včetně dýmovnic  

 Povinnost nosit v prostoru akce ochranné brýle i mimo hru  

 Zákaz rozdělávání otevřeného ohně  

 Zákaz volného odhazování odpadků (na vybraných místech budou připraveny pytle na  

 odpadky)  

 Dodržovat zásady fair play (přiznávat zásahy apod.) , dodržování herního scénáře a  

 pokynů pořadatelů  

 Organizátor akce může v případě porušení herního scénáře nebo fair play vykázat  

 hráče na „mrtvoliště“, v případě závažného nebo opakovaného porušení herního řádu  

 vykázat hráče z hřiště  

  

Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za zranění a újmy na majetku, které mohou  
vzniknout účastníkům v době konání akce v prostoru Točná. Každý účastník akce se účastní  
hry na vlastní nebezpečí. Účastník, který způsobí zranění nebo škodu na majetku jiným  
účastníkům nebo pořadateli je povinen tuto škodu nahradit a nese za ni plnou odpovědnost.  
Na veškerých akcích je účastník povinen svým podpisem potvrdit, že byl seznámen s tímto  
herním řádem, jinak mu nebude umožněno se hry zúčastnit. Osobám, které nejsou  
účastníky akce, je na pozemek vstup zakázán. Osoby mladší 15-ti let se nesmí akce účastnit.  
Osoby mladší 18-ti let se mohou akce účastnit jen na základě souhlasu zákonného zástupce.  
  
 Tento „Herní řád“ platí na všech akcích, které pořádá Airsoft Praha, s.r.o. Dodržování  
pravidel kontroluje pořadatelská služba či tým organizátorů. V případě porušení pravidel je  
pořadatel oprávněn vykázat z prostoru osoby, které tyto pravidla porušují.  
  
  
  
  
Bc. Tomáš Pantůček  


