REGULAMENT DE VIZITARE A EXPOZIȚIEI
1. Expoziția este deschisă vizitatorilor 7 zile pe săptămână.
2. Informații detaliate privind zilele și orele de funcționare găsiți pe site-ul
www.invaziagigantilor.ro și la casele de bilete.
3. Intrarea la Expoziție se plătește. Prețurile biletelor sunt afișate la casele de bilete și pe site-ul
www.invaziagigantilor.ro
4. Biletul este valabil pentru 1 singur acces în Expoziție. Odată părăsită incinta Expoziției prin
porțile de ieșire, nu există posibilitatea de a intra din nou cu același bilet.
5. Orice vizitator care cumpără bilete are obligația de a le păstra asupra sa până la părăsirea
Expoziției.

TIPURI DE BILETE:
a. bilet de dimineață
b. bilet de după-amiază
c. bilet 2+2 si mai mult
d. bilet de weekend
Copiii cu o înălțime de până la 95 cm beneficiază de intrare liberă.

Reguli aplicabile vizitatorilor Expoziției:
1. Copiii au acces în Expoziție doar sub supravegherea adulților. Tutorii legali care trimit copii
nesupravegheați la Expoziție fac acest lucru pe propriul risc.
2. În timpul vizitei, observați indicațiile și recomandările angajaților Expoziției, acordați atenție
avertismentelor și mesajelor de pe vitrine.
3. Expozantul nu va fi răspunzător pentru consecințele care decurg din nerespectarea regulilor.
4. Orice defecțiuni, deteriorări și distrugeri ar trebui raportate imediat angajaților Expoziției.
5. Expozantul își rezervă dreptul de a exclude de la utilizare exponatele deteriorate, avariate sau
distruse. Acest fapt nu constituie motiv pentru rambursarea integrală sau parțială a taxei de bilet.
6. Organizatorul Expoziției își rezervă dreptul de a suspenda temporar vânzarea biletelor.
7. Vizitatorilor aflați în spațiul Expoziției le este interzis orice comportament potențial periculos
pentru alți vizitatori și/sau cu potențial distructiv pentru echipamentele din Expoziție.
8. Expozantul nu este responsabil pentru eventuale evenimente neplăcute, probleme de sănătate
și/sau pierderi materiale ale vizitatorilor survenite pe durata vizitării Expoziției.
9. În spațiul expozițional este interzis consumul de mâncare și băutură.
10. Organizatorul nu este responsabil pentru îmbrăcămintea și obiectele lăsate în spațiul
expozițional.
11. Tutorii legali sunt responsabili de comportamentul copiilor și de toate daunele provocate de
aceștia, inclusiv de distrugerea exponatelor ori a altor obiecte aflate în spațiul Expoziției.
12. În spațiul Expoziției nu există posibilitatea utilizării toaletei. Toaletele destinate Vizitatorilor
sunt disponibile în clădirea Grand Arena.
Regulamentul este disponibil pe site-ul www.invaziagigantilor.ro și la casele de bilete. Prin
achiziționarea unui bilet, vizitatorii acceptă prezentul regulament și se angajează să-l respecte.

Vă mulțumim și vă dorim să aveți parte de o experiență extraordinară!

