Acord privind termenii și condițiile de participare la ESCAPE ROOMS BRASOV
Bine ai venit!
Înainte să înceapă distracția, te rugăm să citești cu atenție. Pentru a putea juca avem nevoie de
acordul tău scris.
1. Declar pe propria raspundere că am luat la cunoștinta termenele și condițiile de mai jos,
le-am înțeles și mă oblig să le respect.
2. Îmi exprim acordul de a fi închis pe perioada celor 60 de minute în camera de joc.
a. Jocul este considerat incheiat in maxim 60 de minute, indiferent daca participantii
au gasit solutia de a iesi din camera sau nu.
b. Sunt de acord ca dacă eu sau participanții vom cere să ieșim din cameră înainte de
terminarea jocului, jucatorii vor fi eliberati din camera iar contravaloarea jocului
nu va fi returnată sau diminuată.
c. Îmi exprim acordul ca echipa Escape Rooms Brasov sa întrerupă jocul fără
returnarea contravalorii acestuia în orice moment al jocului, dacă observă că a fost
încălcată oricare dintre instrucțiunile de participare din documentul curent.
3. Jocurile sunt proiectate pentru a nu folosi forta. Declar că am înțeles și sunt de acord ca
orice pagubă adusă obiectelor din cameră sau camerei în timpul jocului cade in
responsabilitatea participanților și va fi reparata sau inlocuita pe cheltuiala acestora.
4. Etichetele marcate cu “220 volti” si iconitele “NU ATINGE” marcheaza locuri sau
lucruri pe care participantii nu au voie sa le utilizeze sau atingă. Acestea au fost plasate
pentru protectia jucatorilor. Mă oblig să respect aceste semne.
5. Jocurile Escape Rooms Brasov au fost realizate respectând toate măsurile de siguranță
pentru protejarea jucătorilor. Orice acțiune care duce la rănirea participanților va fi din
vina exclusivă a acestora. Declar că am înțeles și îmi asum această responsabilitate pentru
mine și dacă e cazul, pentru minorul/minorii pe care îi însoțesc.
6. Jocurile Escape Rooms Brasov nu sunt recomandate femeilor insarcinate, persoanelor
care sufera de boli de inima, hipertensiune, claustrofobie, epilepsie sau alte patologii
similare. Declar ca imi asum raspunderea in cazul in care decid sa particip, in ciuda
acestei recomandări.
7. Copiii cu varste pana la 14 ani trebuie insoțiți în cameră de cel puțin un adult (părinte sau
tutore) care va fi responsabil de acesta în perioada jocului.
8. Sunt interzise fotografierea, înregistrarea, desenarea, copierea sau publicarea în orice fel a
designului camerelor sau a jocului. Escape Rooms Brasov ( SC Hello Travel SRL-D) își
rezervă dreptul de întreprinde acțiuni legale împotriva încălcării acestor drepturi.

Nume
____________________________

Data
_______________

Semnatura
_______________

