
Pentru siguran]a dumneavoastr` [i a celorlal]i clien]i trebuie s` citi]i, 
s` \n]elege]i [i s` respecta]i Regulamentul acestei atrac]ii.

1. Clien]ii care vor utiliza aceast` atrac]ie trebuie s` poarte echipament 
adecvat pentru aceast` atrac]ie (echipament sportiv).

2. Derdelu[ul cu colac va fi utilizat de c`tre 2 clien]i odat`, cåte 1 client 
pe fiecare pårtie.

3. Urcarea pe derdelu[ se face pe partea stång`, unde fiecare client va 
sta la rånd pentru a-[i lua colacul.

4. Fiecare client va folosi derdelu[ul numai cu ajutorul unui colac.
5. Atrac]ia este permis` copiilor \ntre 4 – 18 ani [i adul]ilor.
6. Atrac]ia este interzis`:
• copiilor sub 4 ani;
• copiilor [i/sau adul]ilor vizibil speria]i sau agita]i;
• clien]ilor care sufer` de leziuni ale coloanei;
• clien]ilor cu handicap fizic care nu permite utilizarea dispozitivelor

de siguran]`;
• clien]ilor cu o stare de s`n`tate precar`, care ar putea fi agravat`

 de utilizarea atrac]iei;
• clien]ilor sub influen]a alcoolului [i/sau a drogurilor;
• femeilor gravide.

Orice nerespectare a acestor Reguli sau orice altceva ce pune \n pericol siguran]a 
dvs. [i a clien]ilor va fi sanc]ionat` de c`tre personalul Divertyland-Playland 
prin interzicerea de a utiliza atrac]ia.

Utilizarea acestei atrac]ii se face pe risc propriu.
Conducerea Divertyland-Playland nu r`spunde de eventualele accident`ri.
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