REGULAMENT FUN PARK
1. Tutorii legali sunt responsabili pentru siguranța copiilor în Fun Park.
2. Vizitatorii Expoziției nu plătesc nicio taxă pentru accesul în Fun Park.
3. Personalul Expozantului prezent în Fun Park nu este calificat pentru îngrijirea copiilor.
4. În spațiul Fun Park nu sunt acceptate următoarele accesorii: rucsacuri, saci și pungi.
5. Pentru a asigura o mai mare siguranța copiilor din Zona de

Joacă a fost instalat un sistem de monitorizare.

6. La intrarea în Fun Park, copiii trebuie să aibă mâinile curate.
7. În spațiul Fun Park, sunt strict interzise: țipetele, alergarea, împinsul, cățărarea pe rafturi sau pe alte
echipamente.
8. În Fun Park, nu este permis accesul cu piese LEGO® și alte jucării sau însușirea pieselor
din Fun Park și scoaterea jucăriilor în afara terenului de joacă.
9. În spațiul Fun Park este interzis consumul de mâncare și băuturi.
10. Pentru dislocarea pieselor LEGO® blocate se folosește un dispozitiv special. Puteți solicita un astfel
de separator personalului din Fun Park.
11. Orice dificultăți în timpul jocului sau orice alte aspecte legate de funcționarea Fun Park trebuie raportate
personalului.
12. În cazul în care numărul mare de persoane poate constitui un pericol pentru confortul
și siguranța vizitatorilor, ne rezervăm dreptul de a nu permite accesul adulților în Fun Park.
13. Oganizatorul nu este responsabil pentru lucrurile rămase și pierdute în Fun Park.
14. Tutorii legali poartă răspunderea legală pentru daunele provocate persoanelor și pentru deteriorarea
bunurilor de către copii.
15. Organizatorul nu este responsabil pentru utilizarea incorectă a pieselor LEGO® și a echipamentelor
din Fun Park.
16. Accesul în Fun Park presupune, implicit, acceptarea prezentului Regulament.
Toți participanții se angajează să respecte toate regulile stipulate în Regulament.
17. În cazul oricăror eventuale accidentări ale copiilor sau adulților prezenți în Fun Park, vă rugăm să raportați
în scris evenimentul și să-l prezentați personalului de serviciu. Toate reclamațiile făcute după vizitarea

Expoziției sau după încheierea distracției în Fun Park nu vor fi luate în calcul, considerând că evenimentele
nu au avut loc în spațiul Fun Park.
18. În cazul nerespectării acestor reguli, personalul de serviciu vă poate cere să părăsiți spațiul Fun Park.
19. Organizatorul Expoziției și personalul Fun Park nu sunt responsabili pentru siguranța adulților și a copiilor
care nu respectă prezentul Regulament.

