Regulament PISTA DE PATINAJ
Pentru siguranta dumneavoastra si a celorlalti clienti trebuie sa cititi, intelegeti si sa
respectati Regulamentul acestei atractii.
1. Clientii care vor utiliza aceasta atractie trebuie sa poarte un echipament
adecvat pentru aceasta atractie (echipament de patinaj adecvat: patine).
2. Patinaţi DOAR în sensul acelor de ceasornic dacă nu se indică altfel de catre
personalul Divertiland.
3. Accesul pe pista de patinaj este permis numai cu patine
4. Este interzis accesul pe pista de patinaj cu mâncare şi băutură
5. Este interzis accesul pe pista de patinaj cu ghiozdane mari, rucsacuri sau
orice alte obiecte voluminoase.
6. Este absolut interzis sa va urcati pe mantinela.
7. Este interzis patinajul intr-o maniera care poate pune in pericol securitatea
celorlalti patinatori.
8. Este interzis patinajul in forta, cu viteza sau balansul printre ceilalti patinatori.
9. Este interzisa practicarea unor jocuri (“leapsa”, “trenuletul”, etc) in afara celor
organizate.
10. Este interzisa purtarea pe umeri, in brate, in spate a altor persoane (inclusiv
copii), aparate foto, video, etc, pe timpul patinajului.
11. Este interzisa introducerea pe pista de patinaj a pucurilor de hokey sau a altor
echipamente si accesorii daca nu fac obiectul unui concurs organizat.
12. Este interzisa folosirea telefoanele mobile pe timpul patinajului! Va pot
distrage atentia si genera accidentarea dvs.
13. In cazul in care cadeti in timpul seriei de patinaj, grabiti-va sa va ridicati si sa
va feriti partile corpului care ar putea fi ranite de coliziunea cu alti patinatori
14. Este interzis ca insotitorii sa ofere patinatorilor peste mantinela diverse
obiecte, mancare, bauturi, etc.
15. Este interzis ca insotitorii sa aglomereze locurile de acces spre si dinspre
suprafata de patinat
16. Nu aglomerati caile de deplasare a patinatorilor spre si dinspre pista de
patinaj
17. Atractia este permisa copiilor intre 4 – 18 ani si adultilor
18. Atractia este interzisa
- copiilor sub 4 ani
- copiilor şi / sau persoane vizibil speriate sau agitate;
- clientilor care sufera de leziuni ale coloanei;
- clientilor cu handicap fizic care nu permite utilizarea dispozitivelor de
siguranţă;
- clientilor cu stare de sănătate precara, care ar putea fi agravata de utilizarea
atractiei;
- clientilor sub influenţa alcoolului şi a drogurilor;
- femeilor gravide.

Orice nerespectare a acestor Reguli sau orice altceva ce pune in pericol siguranta
dvs si a clientilor va fi sanctionata de catre personalul Divertiland prin interzicerea de
a utiliza atractia.
Utilizarea acestei atractii se face pe risc propriu. Conducerea Divertiland nu
răspunde de eventualele accidentări.

