Regulament PLAYSTATION
Pentru siguranta dumneavoastra si a celorlalti clienti trebuie sa cititi, sa intelegeti si sa respectati
regulamentul acestei atractii.
1. Este intezis accesul:
- copiilor mai mici de 6 ani;
- femeilor insarcinate;
- persoanelor cu boli cardiace;
- persoanelor cu afectiuni ale coloanei vertebrale;
- persoanelor cu o greutate mai mare de 110 kg;
- persoanelor care sufera de epilepsie sau care sufera de alte afectiuni;
- copiilor vizibil suparati;
2. Consumul de alimente sau bauturi in aceasta atractie este strict interzis.
3. Este interzis clientilor pe durata functionarii si derularii jocului se ridice de pe scaun.
4. Este interzis clientilor sa traga sau sa atinga cablurile care alimenteaza cele 3 jocuri
Playstation.
5. Clientii nu au voie sa foloseasca echipamentul daca detin asupra lor obiecte ascutite,
taioase, inflamabile etc.
6. Va recomandam sa nu le lasati copiilor obiecte de valoare in spatiul de joaca Playstation.
Va informam ca aceasta companie nu isi asuma niciun fel de responsabilitate pentru
pierderea sau deterioarea acestora.
7. Echipamentul pentru Playstation poate fi folosit de catre 3 persoane odata, cate o singura
persoana pe un scaun. Nu folositi Playstation-ul stand in picioare sau mai multe persoane
pe un singur loc.
8. Este interzis clientilor pe durata functionarii si derularii filmului sa se ridice de pe scaun.
9. Este interzis clientilor sa traga sau sa atinga cablurile care alimenteaza cele 3 Playstation.
10. Echipamentul va fi folosit de maxim 3 persoane odata, care se vor putea juca o perioada
limitata de timp - aproximativ 30 minute.
11. Pentru aceasta atractie, clientii sunt obligati sa prezinte un act de identitate.
12. Aceasta atractie va fi folosita doar in prezenta unui operator.

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.

