
1. Regulamentul nu este interpretabil decât în bună credință de către toate părțile implicate și niciodată în dauna vreuneia dintre acestea.  
2. Fiecare vizitator își asumă, pe proprie răspundere, citirea și înțelegerea pe deplin a prezentului regulament. În cazul minorilor,

consimțământul este exprimat de către părinți, persoanele însoțitoare sau tutorii legali, care sunt răspunzători și de supravegherea lor.
3. Accesul, excepție făcând minorii neacompaniați, este permis doar în orele de funcționare și prin intermediul căilor delimitate ca atare.

5. Accesul cu animale de companie este limitat, acestea trebuind să fie acceptate la intrare și supravegheate, ținute în lesă respectiv cu
botniță pe întreaga durată a vizitei. Stăpânii sunt complet responsabili pentru orice incident cauzat de către animalele lor.  

6. Persoanelor aflate sub influența alcoolului, a stupefiantelor ori altor substanțe ce pot crea tulburări senzoriale sau cognitive, nu le este
permis accesul în incinta parcului. 

7. Prezenţa tuturor participanţilor, la instructajul efectuat de către echipa parcului, privind utilizarea echipamentului de siguranţă, este
OBLIGATORIE. Echipamentul se utilizează doar în modalitățile indicate, iar participarea la activități se va face cu încălțăminte adecvată.

9. Părul de lungime medie spre mare trebuie prins în așa fel încât să nu prezinte un risc, pe toată durata petrecută în parc. Similar se
recomandă evitarea purtării sau folosirii de materiale voluminoase. De asemenea, se recomandă ca îmbrăcămintea să fie decentă. 

10. Echipamentul se închiriază pe o perioadă determinată și nu este transmisibil sau cumulabil. Echiparea se face o dată, excepție făcând
instanțele în care dezechiparea este imperios necesară. Atât echiparea, cât și dezechiparea se fac numai de către o persoană autorizată, în

locurile special semnalate, purtarea elementelor de siguranță fiind obligatorie în mod constant.
12. Carabiniera de securitate ZAZA2 Coudou Pro (nedetașabilă) este obligatoriu să fie introdusă pe cablul de asigurare (linia vieții) la

intrarea pe traseu, iar carabiniera Vertigo (detașabilă) trebuie să fie în PERMANENȚĂ atașată de cablul de asigurare (linia vieții).
13. Este obligatorie respectarea indicaților, referitoare la traseele ce pot fi parcurse, bazate pe înălțimea, vârsta și greutatea cățărătorului.

14. Este admisă o singură persoană pe element, iar pe platformă maximum trei. Acestea nu sunt utilizabile atunci când există precipitații,
vânturi cu viteze ridicate, alte intemperii sau diverse acumulări ce pot obstrucționa platforma ori elementele. 

15. Este interzisă întreprinderea oricăror alte activități ce prezintă riscuri de rănire, în afara limitelor traseelor semnalizate ca atare. 
16. Este interzisă atingerea cablurilor electrice sau interferarea cu orice element structural din incinta parcului.

17. Obiectele personale, se vor lăsa într-un loc sigur și nu vor fi nicidecum folosite pe traseu. Orice daună intră în răspunderea posesorului.
18. Este interzisă aruncarea de deșeuri în incinta parcului, în afara spațiilor special amenajate și semnalizate, în special introducerea,

folosirea ori abandonarea de obiecte ce pot provoca leziuni. 
19. Este interzis fumatul, în afara locurilor special amenajate și la o distanță sigură, precum și aprinderea focului în incinta parcului.

20. În zona amenajată special pentru consumul de alimente și băuturi este recomandat să nu utilizați propriile produse, parcul nefiind
responsabil de o posibilă contaminare ce survine în urma consumului acestora. De asemenea consumul de alimente și băuturi se va realiza

în spațiile delimitate, nefiind permisă întinderea de pături și de hamace ori organizarea unui picnic în afara lor. 
21. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice naturale este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor. 

22. Datele personale furnizate pe durata vizitei sunt procesate în conformitate cu reglementările privind protecția datelor cu caracter
personal. De asemenea vizitatorii pot fi incluși în materiale audio-video în scopuri comerciale, parcul fiind protejat de revendicări cu

privire la dreptul la imagine. Totuși, sunt interzise realizarea de materiale în scop comercial în cadrul parcului de către terțe părți, fără
acordul în scris, obținut în prealabil, al reprezentanților. Similar se interzice realizarea de activități comerciale în toată incinta parcului.
24. Parcul își rezervă dreptul de a-și selecta clienții și poate decide, fără anunț prealabil, asupra sistării activităților sau exclude persoane

din incinta parcului, inclusiv pentru nerespectarea regulilor, cei care prezintă un comportament inadecvat sau care afectează buna
desfășurare a activităților, fără a fi pasibil de achitarea unor daune-interes ori rambursarea tarifelor deja plătite. 

25. Este interzisă distrugerea ori deteriorarea dotărilor, amenajărilor și echipamentelor din incinta parcului. Dacă acest lucru este cauzat
de nerespectarea instrucțiunilor atunci valoarea integrală a bunului va fi acoperită de către persoana găsită vinovat. 

26. Aventerra Park nu este răspunzător pentru încălcarea oricăror alte norme legislative în vigoare. De asemenea Aventerra Park nu este
răspunzător pentru orice prejudicii survenite din cauze naturale sau din culpa individuală a vizitatorilor. 

        Deși la Aventerra Park credem în explorarea naturii prin modalități cât mai inedite, ne dorim ca acest lucru să se petreacă prin
intermediul unor vizite repetate și lipsite de incidente neplăcute, de aceea aplicăm o suită de reguli ce trebuiesc respectate cu strictețe.
Reprezentând o proprietate privată, cu drepturi depline, accesul în incinta parcului înseamnă acceptarea, asumarea și luarea la
cunoștință a tuturor prevederilor aplicabile pe durata vizitei, cât și consimțirea în mod irevocabil și necondiționat a acestor norme. Astfel,
necunoașterea sau refuzarea lor nu pot fi invocate la un moment ulterior pătrunderii pe proprietate. 
        Totodată, Aventerra Park poate instaura în mod unilateral măsuri specifice, neprevăzute în prezentul regulament, pentru a asigura
respectarea normelor și a menține un climat de siguranță pe durata vizitei, de aceea vă invităm să acordați atenție sporită prezentărilor
echipei sau să le cereți clarificări.
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