REGULAMENT UTILIZARE BUNGEE DOME
Dacă decideţi să folosiţi acest echipament, vă informăm că această decizie este luată pe proprie răspundere cu asumarea
riscurilor aferente.
Nu folosiţi echipamentul în situaţia în care nu aveţi o condiţie fizică adecvată, aţi consumat băuturi alcoolice sau aveţi diverse
antecedente medicale ce pot include, dar fără a se limita la, leşinuri, aritmii cardiace, boli cardiace, tensiune, fobii, episoade
de pierdere a cunoştinţei, afecţiuni psihologice.
Operatorul nu îşi asumă răspunderea pentru niciun incident provocat pe teritoriul DIVERTILAND care rezultă din existenţa unei
situaţii medicale precare, nerespectarea instrucţiunilor personalului, nerespectarea instrucţiunilor de folosire a atracţiilor etc.

ATENŢIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI URMĂTOARELE ASPECTE:

Greutatea minim admisă pentru folosirea echipamentului este de 9 kilograme, iar cea maxim admisă este de 90 kilograme.
Cei care folosesc echipamentul trebuie să aibă o condiţie fizică bună.
Cei care sar trebuie să fie pe deplin capabili să utilizeze şi să se ajute de dispozitivele de prindere şi de coarda de elastic.
Din cauza unor limitări existente în dimensionarea hamurilor, anumite persoane nu vor putea utiliza echipamentul dacă
anumite proporţii corporale nu permit harnaşarea în siguranţă maximă admisă de către producator.
Nu sunt admise tumbele în aer pentru persoanele de peste 20 de ani.
Este interzisă folosirea echipamentului dacă aveţi asupra dvs. obiecte care pot cauza incidente, precum ochelari, bijuterii,
ceasuri, telefoane mobile.
Nu este permisă încălţămintea de orice fel.
Este interzisă folosirea dispozitivului după consumarea de alimente şi/ sau băuturi de orice fel cu mai puţin de 3 ore înainte de
momentul la care veţi folosi efectiv acest echipament.
Este interzis fumatul, băutul sau mâncatul în perimetrul sau aproape de echipament, staţionarea este de asemenea interzisă
în perimetrul echuipamentului.
Părinţii sunt direct responsabili de acordul dat copiilor în folosirea acestui dispozitiv, şi pe cale de consecinţă şi de siguranţa
copiilor.
Operatorul echipamentului nu este responsabil pentru pierderea sau avarierea unor obiecte care sunt aduse în perimetrul
domului.

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

Singurul tip de mişcare permis este cel vertical.
Dacă începeţi să vă balansaţi, opriţi-vă.
Nu aterizaţii pe trambulină altfel decât în picioare (aterizarile în cap, orizontale, pe burtă sau pe umeri sunt interzise, iar
operatorul nu îşi asumă răspunderea pentru traumele care ar putea surveni din nerespectarea acestor instrucţiuni).
Toate săriturile şi utilizarea echipamentului este efectuată pe propriul risc, operatorul parcului DIVERTILAND fiind exonerat de
orice raspundere.
Accesarea de către copii în vârstă de până la 18 ani presupune, implicit, acordul părinţilor şi tot ceea ce decurge din acest
acord.

ECHIPAMENTUL ŞI INSTRUCTAJUL PREALABIL

Dacă încercaţi să practicaţi bungee jumping fără o instruirea prealabilă este foarte periculos şi vă asumaţi întreg riscul.
Instruirea prealabilă este chiar mai importantă decât purtatrea unui echipament corespunzător.
Practicarea acestui sport presupune foarte mult curaj ,rezistenţă fizică şi psihică şi nu în ultimul rând voinţă.

DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL ESTE INTERZIS BUNGEE JUMPING-UL PERSOANELOR CARE
-

sunt sub influenta băuturilor alcoolice, medicamente care afectează coordonarea/atenţia sau droguri
au leziuni pre-existente la tendoane
au suferit fracturi şi în special dacă au suferit fracturi la nivelul umerilor sau braţelor
sunt însărcinate sau se ştiu cu carenţe de calciu, magneziu, fier sau de altă natură, carenţe ce pot induce episoade de
pierdere a cunoştinţei;
- prezintă orice formă de afecţiuni fizice sau medicale sau care nu sunt sigure despre starea lor de sănătate
- suferă de afecţiuni psihice sau psihologice, chiar şi nediagnosticate
- au probleme sau accidentări la spate, gât, structura osoasă sau musculare
- sunt hipertensive, au aritmii cardiace, rău de mişcare sau înălţime, fobii
- practică exerciţii care uzează/solicită în exces masa musculară
Pentru orice întrebare sau problemă, vă rugăm să vă adresaţi de urgenţă personalului dedicat Divertiland sau să apelaţi la 112.

