
Regulament BUNGEE DOME 

 

Pentru siguranta dumneavoastra si a celorlalti clienti trebuie sa cititi, sa intelegeti si sa respectati 

regulamentul acestei atractii. 

 

1. Este interzisa folosirea echipamentului in situatia in care nu aveti o conditie fizica 

adecvata, ati consumat bauturi alcoolice sau aveti diverse antecedente medicale ce pot 

include - dar fara a se limita la - lesinuri, aritmii cardiace, boli cardiace, tensiune, fobii, 

episoade de pierdere a cunostiintei, afectiuni psihologice. 

2. Operatorii nu isi asuma raspunderea pentru niciun incident provocat pe teritoriul 

Divertiland Playland care rezulta din existenta unei situatii medicale precare, 

nerespectarea instructiunilor personalului, nerespectarea instructiunilor de folosire a 

atractiilor etc. 

 

INAINTE DE UTILIZARE, VA RUGAM SA VERIFICATI URMATOARELE ASPECTE: 

1. Greutatea minim admisa pentru folosirea echipamentului este de 9 kilograme, iar cea 

maxim admisa este de 90 kilograme. 
2. Cei care folosesc echipamentul trebuie sa aiba o conditie fizica buna. 
3. Cei care sar trebuie sa fie pe deplin capabili sa utilizeze si sa se ajute de dispozitivele 

de prindere si de coarda de elastic. 
4. Din cauza unor limitari existente in dimensionarea hamurilor, anumite persoane nu 

vor putea utiliza echipamentul daca anumite proportii corporale nu permit 

harnasarea in siguranta maxima admisa de catre producator. 
5. Nu sunt admise tumbele in aer pentru persoanele de peste 20 de ani. 
6. Este interzisa folosirea echipamentului daca aveti asupra dumneavoastra obiecte care 

pot cauza incidente, precum ochelari, bijuterii, ceasuri, telefoane mobile etc. 
7. Nu este permisa incaltamintea de orice fel. 
8. Este interzisa folosirea dispozitivului dupa consumarea de alimente si/ sau bauturi de 

orice fel cu mai putin de 3 ore inainte de momentul la care veti folosi efectiv acest 

echipament. 
9. Este interzisa stationarea in perimetrul echipamentului. 
10. Parintii sunt direct responsabili de acordul dat copiilor in folosirea acestui dispozitiv si 

pe cale de consecinta si de siguranta copiilor. 
11. Operatorul echipamentului nu este responsabil pentru pierderea sau avarierea unor 

obiecte care sunt aduse in perimetrul echipamentului. 

 

 



IN TIMPUL UTILIZARII: 
 

1. Singurul tip de miscare permis este cel vertical. 
2. Daca incepeti sa va balansati, opriti-va. 
3. Nu aterizati pe trambulina altfel decat in picioare (aterizarile in cap, orizontale, pe 

burta sau pe umeri sunt interzise, iar operatorul nu isi asuma raspunderea pentru 

traumele care ar putea surveni din nerespectarea acestor instructiuni). 
4. Toate sariturile si utilizarea echipamentului este efectuata pe propriul risc, operatorul 

parcului Divertiland Playland fiind exonerat de 

orice raspundere. 
5. Accesarea de catre copiii cu varsta de pana la 18 ani presupune, implicit, acordul 

parintilor si tot ceea ce decurge din acest accord.  

 

ECHIPAMENTUL SI INSTRUCTAJUL PREALABIL: 

1. Daca incercati sa practicati bungee jumping fara o instruirea prealabila este foarte 

periculos si va asumai intregul risc. 
2. Instruirea prealabila este chiar mai importanta decat purtatrea unui echipament 

corespunzator. 
3. Practicarea acestui sport presupune foarte mult curaj ,rezistenta fizica si psihica si nu 

in ultimul rand vointa. 

 

DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL ESTE INTERZIS BUNGEE JUMPING-UL 

PERSOANELOR CARE: 

- sunt sub influenta bauturilor alcoolice, medicamente care afecteaza coordonarea/ 

atentia sau droguri; 

- au leziuni pre-existente la tendoane; 

- au suferit fracturi si in special daca au suferit fracturi la nivelul umerilor sau bratelor; 

- sunt insarcinate sau se stiu cu carente de calciu, magneziu, fier sau de alta natura, 

carente ce pot induce episoade de pierdere a cunostintei; 

- prezinta orice forma de afectiuni fizice sau medicale sau care nu sunt sigure despre 

starea lor de sanatate; 

- sufera de afectiuni psihice sau psihologice, chiar si nediagnosticate; 

- au probleme sau accidentari la spate, gat, structura osoasa sau musculare; 

- sunt hipertensive, au aritmii cardiace, rau de miscare sau inaltiime, fobii; 

- practica exercitii care uzeaza/ solicita in exces masa musculara. 

 



Pentru orice intrebare sau problema, va rugam sa va adresati de urgenta personalului dedicat 

Divertiland Playland sau sa apelati la 112. 

 

Orice nerespectare a acestor reguli sau orice altceva ce pune in pericol siguranta dumneavoastra 

si a celorlalti clienti va fi sanctionata de catre personalul Divertiland Playland prin interzicerea de 

a utiliza atractia.   

 

Utilizarea acestei atractii se face pe risc propriu. 

 

Conducerea Divertiland Playland nu raspunde de posibilele accidente provocate din neglijenta 

sau de nerespectarea regulamentului. 


