Regulament KIDS PLAYGROUND
Pentru siguranta dumneavoastra si a celorlalti clienti trebuie sa cititi, sa intelegeti si sa respectati
regulamentul acestei atractii.
1. Intrarea in locul de joaca este permisa pentru copiii cu varstele cuprinse intre 3 si 12 ani.
2. In zilele aglomerate, persoanlul autorizat Divertiland Playland poate decide ca intrarea in locul de
joaca sa fie posibila doar pentru copiii care au peste 3 ani, aceasta fiind o masura de siguranta
pentru copilul dumneavoastra.
3. Copiii trebuie sa fie insotiti de un adult atat la venire, cat si la plecare.
4. Parintii trebuie sa respecte limitele de varsta ale celor 3 compartimente.
5. Copiii nu au voie sa intre in spatiul de joaca incaltati. Incaltarile si imbracamintea copiilor se pot
lasa langa ansamblu, pe propria dumneavoastra raspundere (in cazul inlocuirii, furtului sau al
confuziilor produse, conducerea nu isi asuma in niciun fel raspunderea pentru pierderea
acestora). Va recomandam sa lasati numai incaltarile langa locul de joaca, nu si imbracamintea,
pungile de cumparaturi sau alte bagaje, locul de joaca nefiind dotat cu suficient spatiu de
depozitare.
6. Copiii nu au voie in interiorul locului de joaca cu propriile jucarii.
7. Copiii care au mai mult de 40 kg si o inaltime mai mare de 1,5 m nu au voie sa intre in locul de
joaca.
8. Consumul de alimente sau bauturi in incinta locului de joaca sau in timpul folosirii echipamentelor
este strict interzis.
9. Accesul copiilor care au dizabilitati locomotorii este interzis din motive de siguranta.\
10. Copiii nu au voie sa foloseasca echipamentul din locul de joaca daca detin asupra lor obiecte
ascutite, taioase, inflamabile etc.
11. Este strict interzisa catararea pe partile laterale ale echipamentului de joaca.
12. Va recomandam sa nu le lasati copiilor obiecte de valoare in spatiul de joaca. Va informam ca
aceasta companie nu isi asuma niciun fel de responsabilitate pentru pierderea sau deterioarea
acestora.
13. Echipamentul de tip tobogan va fi folosit de catre 3 copii odata, 2 care urca si unul care coboara
pe tobogan. Nu folositi toboganul stand in picioare, nu coborati pe tobogan cu capul inainte sau
pe burete si nu incercati sa urcati sau sa ramaneti pe el dupa folosire.
14. Echipamentul de tip castel va fi folosit de maxim 15 copii odata, care vor putea ramane in interior
la joaca o perioada de timp aproximativ 15-20 minute.
Orice nerespectare a acestor reguli sau orice altceva ce pune in pericol siguranta dumneavoastra si a
celorlalti clienti va fi sanctionata de catre personalul Divertiland Playland prin interzicerea de a utiliza
atractia. Utilizarea acestei atractii se face pe risc propriu.
Conducerea Divertiland Playland nu raspunde de posibilele accidente provocate din neglijenta sau de
nerespectarea regulamentului.

