
 
 

ZONA TRAMBULINE (DEFY GRAVITY) 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Atracția se folosește pe propria răspundere, cu respectarea regulilor de 

utilizare. 

2. Accesul se face doar cu șosete speciale ce se pot achiziționa de la 

recepție sau achizionate anterior și aduse din nou în locație. 

3. În orice moment, pe o trambulină are voie UN SINGUR participant. 

4. Aterizarea se face PE AMBELE picioare, pentru siguranța dumneavoastră. 

5. Aterizați PE LOCUL dumneavoastră, pentru a evita lovirea altor 

participanți. Luptele sau jocurile agresive sunt complet INTERZISE. 

6. Aterizarea se face pe spațiul desemnat al trambulinei, NU pe căptușeala 

colorată ce o mărginește. 

7. CUNOAȘTEȚI-VĂ PROPRIILE LIMITE – nu încercați exerciții peste nivelul 

dvs. de pregătire (ex: sărituri duble). 

8. Este INTERZISĂ intrarea la activități cu mâncare, băutură sau gumă de 

mestecat. 

9. Este INTERZISĂ intrarea sub influența alcoolului sau a substanțelor 

halucinogene, dacă aveți probleme medicale ce vă pot afecta activitatea 

sau sunteți însărcinată. 

10. Este INTERZISĂ intrarea cu bijuterii ce se pot agăța (ex: lanțisoare, 

brățări, cercei lungi etc.), cu obiecte în buzunare (inclusiv telefoane 

mobile sau camere video). 

11. Trambulinele sunt pentru sărituri. NU stați întinși sau în șezut pe 

trambuline. 

12. Dacă ieșiți din atracție, contorul NU se oprește și pierdeți din timpul 

alocat. 

13. Greutatea MAXIM admisă este de 110 kg. 

14. Înălțimea MINIM admisă este de 130 cm. 

15. NU ne asumăm răspunderea pentru obiectele pierdute. 



 
 

ZONA GROAPĂ (THE PIT ZONE) 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Atracția se folosește pe propria răspundere, cu respectarea 

regulilor de utilizare. 

2. NU VĂ ARUNCAȚI cu capul înainte. Există risc SEVER de accidente 

grave. 

3. NU SĂRIȚI în groapă decât după ce vă asigurați că nu mai este altă 

persoană în interior. 

4. Aterizați ÎN SIGURANȚĂ, în picioare, șezut sau spate. NU aterizați 

pe CAP sau GÂT. 

5. Este INTERZISĂ sub influența alcoolului sau a substanțelor 

halucinogene, dacă aveți probleme medicale ce vă pot afecta 

activitatea sau sunteți însărcinată. 

6. Ieșiți CÂT MAI RAPID din groapă, pentru a evită riscul de a fi lovit 

de următorul săritor. 

7. NU vă cățărați pe pereți sau pe plasele laterale de protecție. 

8. NU influențați săriturile celorlalți participanți. 

9. Este INTERZISĂ intrarea cu bijuterii ce se pot agăța (ex: lanțisoare, 

brățări, cercei lungi etc.), cu obiecte în buzunare (inclusiv telefoane 

mobile sau camere video). 

NOTĂ: Groapa îndeplinește standardul ASTM F2970, care este cel mai strict 

standard internațional pentru parcuri interioare de trambuline. 

  



 
 

ZONA NINJA WARRIOR (NINJA WARRIOR ZONE) 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Traseul se folosește pe propria răspundere, cu respectarea 

regulilor de utilizare. 

2. Înălțimea MINIMĂ admisă pe traseu este de 110 cm. 

3. Greutatea MAXIM admisă este de 110 kg. 

4. Așteptați până când supraveghetorul vă spune că este sigur să 

începeți parcursul. 

5. Este admisă O SINGURĂ persoană pe traseu. 

6. Este INTERZISĂ intrarea la activități cu mâncare, băutură sau gumă 

de mestecat. 

7. Este INTERZIS accesul sub influența alcoolului sau a substanțelor 

halucinogene, dacă aveți probleme medicale ce vă pot afecta 

activitatea sau sunteți însărcinată. 

8. Este INTERZISĂ intrarea cu bijuterii ce se pot agăța (ex: lanțisoare, 

brățări, cercei lungi etc.), cu obiecte în buzunare (inclusiv telefoane 

mobile sau camere video), cu obiecte vestimentare neadecvate 

(ex: glugă, rochii etc.) 

9. Accesul se face doar cu șosete speciale ce se pot achiziționa de la 

recepție sau achizionate anterior și aduse din nou în locație. 

10. Este INTERZISĂ deteriorarea sau distrugerea echipamentelor. 

11. Este INTERZISĂ escaladarea stâlpilor metalici de susținere. Rămâneți pe 

traseul cu obstacole marcat. 

  



 
 

ZONA AVENTURA URBAN JUNGLE 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Atracția se folosește pe propria răspundere, cu respectarea 

regulilor de utilizare. 

2. Accesul se face doar cu șosete speciale ce se pot achiziționa de la 

recepție sau achizionate anterior și aduse din nou în locație. 

3. În orice moment, pe un traseu are voie UN SINGUR participant, iar 

pe o platformă DOI participanți. 

4. Este OBLIGATORIE purtarea echipamentului de siguranță: ham, 

carabină, cablu. 

5. Este INTERZISĂ cățărarea înainte de a fi fixată carabina de 

siguranță. 

6. Este INTERZISĂ alergarea pe scări la urcarea sau coborârea în/din 

atracție. 

7. Este INTERZISĂ desfacerea sistemelor de protecție fără acordul și 

suportul personalului nostru. 

8. Este INTERZISĂ intrarea la activități cu mâncare sau băutură. 

9. Este INTERZISĂ intrarea sub influența alcoolului sau a substanțelor 

halucinogene, dacă aveți probleme medicale ce vă pot afecta 

activitatea sau sunteți însărcinată. 

10. Este INTERZISĂ intrarea cu bijuterii ce se pot agăța (ex: lanțisoare, 

brățări etc.), cu obiecte în buzunare (inclusiv telefoane mobile sau 

camere video), cu obiecte vestimentare neadecvate (ex: glugă, 

rochii etc.) 

11. Dacă ieșiți din atracție, contorul NU se oprește și pierdeți din timpul 

alocat. 

12. Înălțimea MAXIMUM admisă este de 205 cm. 

13. Înălțimea MINIMUM admisă este de 130 cm. 

  



 
 

ZONA ESCALADĂ (VERTICAL THRILLS) 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Atracția se folosește pe propria răspundere, cu respectarea 

regulilor de utilizare. 

2. Accesul se face doar cu șosete speciale ce se pot achiziționa de la 

recepție sau achizionate anterior și aduse din nou în locație. 

3. În orice moment, pe un perete are voie UN SINGUR participant. 

4. Este OBLIGATORIE purtarea echipamentului de siguranță: ham (toți 

pereții), cască (doi pereți). 

5. Este INTERZISĂ cățărarea fără a fi asigurat cu sistemele de 

siguranță, urmând indicațiile personalului nostru. 

6. Este INTERZISĂ intrarea la activități cu mâncare sau băutură. 

7. Este INTERZISĂ intrarea sub influența alcoolului sau a substanțelor 

halucinogene, dacă aveți probleme medicale ce vă pot afecta 

activitatea sau sunteți însărcinată. 

8. Este INTERZISĂ intrarea cu bijuterii ce se pot agăța (ex: lanțisoare, 

brățări etc.), cu obiecte în buzunare (inclusiv telefoane mobile sau 

camere video), cu obiecte vestimentare neadecvate (ex: glugă, 

rochii etc.) 

9. Dacă ieșiți din atracție, contorul NU se oprește și pierdeți din timpul 

alocat. 

10. Greutatea MAXIM admisă este de 110 kg. 

11. Greutatea MINIM admisă este de 15 kg. 

  



 
 

ZONA SKI CLUB (HIT THE SLOPES) 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Atracția se folosește pe propria răspundere, cu respectarea 

regulilor de utilizare. 

2. RECOMANDĂM efectuarea unor exerciții de încăzire timp de cca. 

10 min înainte de intrarea pe simulator. 

3. Accesul pe simulatorul de schi se va face doar cu echipament 

adecvat sportului practicat, schi sau snowboard. 

4. Clienții pot avea acces pe simulatorul de schi cu echipamentul 

propriu, răspunderea pentru starea și performanțele acestuia 

revenindu-le, în acest caz, în totalitate. 

5. Clienții sunt obligați să poarte echipament de protecție: cască, 

genunchiere și cotiere. 

6. Este INTERZISĂ accesarea de către clienți a panoului de control. 

Reglajele de viteză și înclinație ale pistei vor fi efectuate de 

personalul Hype în funcție de abilitățile fiecărui client. 

7. Intrarea în și ieșirea din simulator se vor face doar în prezența 

instructorului de schi Hype. 

8. Simulatorul poate fi folosit în același timp de 2 persoane pentru 

schi sau 1 persoană pentru snowboard. 

9. Este INTERZISĂ intrarea sub influența alcoolului sau a substanțelor 

halucinogene, dacă aveți probleme medicale ce vă pot afecta 

activitatea sau sunteți însărcinată. 

10. Vârsta MINIMĂ a clienților pentru accesul pe simulator este de 5 

ani. Accesul minorilor se face doar cu acordul părinților. 

  



 
 

ARKADIA VR ARENA 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Atracția se folosește pe propria răspundere, cu respectarea 

regulilor de utilizare. 

2. În zona de activități se aplică regula: Primul venit, primul servit. 

3. Vârsta minimă acceptată pentru a accesa Arkadia VR Arena este de 

7 ani. 

4. Copiii în vârstă de până în 13 ani pot juca numai cu acordul adultului 

însoțitor și trebuie supravegheați de acesta pe tot parcursul jocului. 

5. Odată fixată casca VR, este INTERZISĂ ieșirea din suprafața de joc, 

sub pericolul accidentării jucătorului sau a defectării 

echipamentului. 

6. Daca utilizatorul părăsește zona înainte de finalizarea timpului / 

activității, sumele deja achitate nu se restituie. 

7. La expirarea timpului de activitate plătit, este posibilă reluarea 

acestuia prin plata unui timp de joc suplimentar. 

8. Este INTERZISĂ lovirea echipamentelor, aparatelor, iar orice daună 

produsă acestora atrage plata contravalorii acesteia de către 

făptuitor. 

9. Este INTERZISĂ intrarea sub influența alcoolului sau a substanțelor 

halucinogene, dacă aveți probleme medicale ce vă pot afecta 

activitatea (ex: anxietate, claustrofobie, epilepsie, membre 

bandajate în ghips) sau sunteți însărcinată. 

10. Este RECOMANDATĂ evitarea activității VR dacă o persoană are o 

stare precară de sănătate sau are antecedente medicale precum: 

vertijuri, leșinuri, claustrofobie, anxietate, aritmii cardiace, 

tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunostintei, afecțiuni 

psihologice. 

  



 
 

PLAYSTATION 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Atracția se folosește pe propria răspundere, cu respectarea 

regulilor de utilizare. 

2. În zona de activități se aplică regula: Primul venit, primul servit. 

3. Vă punem la dispoziție 10 console PlayStation pentru jocuri 

individuale sau în rețea. 

4. Capacitate MAXIMĂ: 2 jucători / consolă. 

5. Durata aproximativă: 30 de minute. 

6. Este INTERZISĂ lovirea echipamentelor, aparatelor, iar orice daună 

produsă acestora atrage plata contravalorii acesteia de către 

făptuitor. 

7. Este INTERZISĂ intrarea sub influența alcoolului sau a substanțelor 

halucinogene, dacă aveți probleme medicale ce vă pot afecta 

activitatea (ex: anxietate, claustrofobie, epilepsie, membre 

bandajate în ghips). 

  



 
 

VIRTUALITY 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Atracția se folosește pe propria răspundere, cu respectarea 

regulilor de utilizare. 

2. În zona de activități se aplică regula: Primul venit, primul servit. 

3. Vârsta minimă acceptată pentru a accesa jocurile VR din conceptul 

Virtuality este de 7 ani. 

4. Copiii în vârstă de până în 13 ani pot juca numai cu acordul adultului 

însoțitor și trebuie supravegheați de acesta pe tot parcursul jocului. 

5. Daca utilizatorul părăsește zona înainte de finalizarea timpului / 

activității, sumele deja achitate nu se restituie. 

6. La expirarea timpului de activitate plătit, este posibilă reluarea 

acestuia prin plata unui timp de joc suplimentar. 

7. Este INTERZISĂ lovirea echipamentelor, aparatelor, iar orice daună 

produsă acestora atrage plata contravalorii acesteia de către 

făptuitor. 

8. Este INTERZISĂ intrarea sub influența alcoolului sau a substanțelor 

halucinogene, dacă aveți probleme medicale ce vă pot afecta 

activitatea (ex: anxietate, claustrofobie, epilepsie, membre 

bandajate în ghips) sau sunteți însărcinată. 

9. Este RECOMANDATĂ evitarea activității VR dacă o persoană are o 

stare precară de sănătate sau are antecedente medicale precum: 

vertijuri, leșinuri, claustrofobie, anxietate, aritmii cardiace, 

tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunostintei, afecțiuni 

psihologice. 

  



 
 

OLD SCHOOL 

REGULAMENT ȘI SECURITATE 

1. Atracția se folosește pe propria răspundere, cu respectarea 

regulilor de utilizare. 

2. În zona de activități se aplică regula: Primul venit, primul servit. 

3. Sunt peste 50 de jocuri în care trebuie să îți demonstrezi 

îndemânarea și viteza, iar în unele cazuri hazardul poate juca și el 

un rol pentru câștigător. 

4. Exista 3 categorii de jocuri în cadrul conceptului Old School: 

a. Cu câștig direct (premii directe) 

b. Cu câștig sub formă de tichete (acestea se pot preschimba la 

recepție în premii) 

c. Doar pentru plăcerea și bucuria jocului 

5. Vârsta minimă acceptată pentru a accesa jocurile din conceptul Old 

School este de 5 ani. 

6. Copiii în vârstă de până în 13 ani pot juca numai cu acordul adultului 

însoțitor și trebuie supravegheați de acesta pe tot parcursul jocului. 

7. La expirarea timpului de activitate plătit, este posibilă reluarea 

acestuia prin plata unui timp de joc suplimentar. 

8. Este INTERZISĂ lovirea echipamentelor, aparatelor, iar orice daună 

produsă acestora atrage plata contravalorii acesteia de către 

făptuitor. 

9. Este INTERZISĂ folosirea jocurilor sub influența alcoolului sau a 

substanțelor halucinogene. 

 

 


