FORMULAR INTRARE ÎN STRAJA EXTREME PARK
Straja Extreme Park este un furnizor de servicii de agrement și se supune legislației din România
privind protecția consumatorilor. Este important să citiți Condițiile de Intrare de mai jos, deoarece
toate serviciile și activitățile de recreere (inclusiv orice activitate sportivă sau de agrement de orice
fel) desfășurate în Straja Extreme Park sunt supuse condițiilor de intrare.
AVERTISMENT: Activitățile de agrement oferite de Straja Extreme Park poartă riscuri inerente,
care pot provoca vătămări corporale grave și / sau deces. Riscurile deosebite includ răsuciri,
entorse, oase rupte, leziuni ale coloanei vertebrale, paralizie, vătămări fizice și / sau deces, motiv
pentru care este important să înțelegeți Condițiile de Intrare și să respectați toate instrucțiunile
furnizate de / sau în numele Straja Extreme Park.
CONDIȚII DE INTRARE
Condițiile de intrare se aplică tuturor biletelor de intrare și utilizării facilităților noastre.
1. Prin participarea la activitățile de agrement, acceptați riscurile inerente asociate acestor activități
la sediul nostru. Ca atare, trebuie să:
a. scutiți Straja Extreme Park și toate persoanele sau corporațiile asociate direct sau indirect cu
desfășurarea tuturor activităților de agrement de cererile, solicitările și procedurile rezultate din
participarea dvs. și
b. despăgubiți și să nu afectați Straja Extreme Park (inclusiv orice persoane asociate, entități si
companii) de orice răspundere (inclusiv răspundere pentru neglijența sa și neglijența altor
persoane), daune și cheltuieli asociate cu toate prejudiciile, pierderile sau pagubele apărute din sau
conectate cu participarea dvs. la activitățile de recreere și participarea oricărei persoane pentru care
ați rezervat serviciile de agrement.
În principiu, sunteți de acord să nu solicitați despăgubiri de la societatea care administrează „Straja
Extreme Park”, asociați, administratori, angajați sau colaboratori ai acesteia în cazul producerii
unui eveniment în care vă răniți pe dvs. sau pe altcineva și/sau vi se produc pagube materiale,
asumându-vă expres faptul că sunteți răspunzător dacă sunteți rănit.
2. Copiilor sub vârsta de 13 ani nu li se permite să se angajeze în activități de agrement decât sub
supravegherea directă a unui părinte sau reprezentant legal în orice moment. În cazul în care sunteți
responsabil de supravegherea oricărui copil aflat în îngrijirea dvs., sunteți de acord să respectați
aceste condiții de intrare în numele acestuia.
3. Copiilor cu vârste cuprinse între 13-18 ani nu li se permite să se angajeze în activități recreative
fără consimțământul unui părinte sau reprezentant legal.
4. Nu puteți:
a. aduce la fața locului articole de sticlă, alimente (inclusiv produse alimentare preparate în
comerț), băuturi, răcoritoare;
b. înainte sau în timpul activităților recreative consuma alcool sau droguri.
5. Fotografiile, filmele sau videoclipurile realizate de dvs. trebuie să fie pentru uzul dumneavoastră
personal și nu pentru scopuri comerciale.

6. Este posibil să fiți eliminat din Straja Extreme Park pentru un comportament inadecvat. Este
posibil să vi se refuze intrarea sau să fiți scos din incintă dacă sunteți sub influența drogurilor sau
a alcoolului.
7. Trebuie să respectați toate semnele din incintă și instrucțiunile verbale emise de personalul
Straja Extreme Park.
8. În cazul unei accidentări, sunteți de acord (și sunteți de acord în numele oricărui copil aflat sub
supravegherea dumneavoastră) să primiți un prim ajutor de bază până la sosirea personalului
competent, ajutor pe care Straja Extreme Park îl consideră necesar în timpul sau după angajarea în
activități recreative și sunteți de acord să rambursați orice costuri asociate.
9. Sunteți responsabil pentru toate proprietățile dvs. personale în incintă în orice moment.
Prin semnarea mai jos, confirmați că ați citit și ați înțeles CONDIȚIILE DE INTRARE menționate
mai sus și sunteți de acord cu acestea.

Nume/Prenume/Semnătură participant:

Nume/Prenume/Semnătură părinte:
(în cazul în care participantul este minor)

Dată (zi/lună/an):

