CONTRACT RESPONSABILITATE, INSTRUCATJ SI REGULAMENTE
Escapade Adventure Park
Prezentul regulament va fi semnat (pe verso, mai jos sau in registrul de clienti) de fiecare persoana care participa la activitatile de
mai jos organizate in incinta Escapade Adventure Park – Zamora, numit in continuare EAP-Zamora:
A. Generalitati
B. Catarare in copaci si tiroliene
C. Traseu militar
D. Paintball in padure
Pentru minorii sub 14 ani, va semna adultul insotitor, adult care isi va asuma intreaga responsabilitate pentru integritatea fizica a
minorului. Subsemnatul, pentru a-mi fi permis accesul in incinta Escapade Adventure Park – Zamora, operat de SC JW Escapade
SRL / SC Best Romanian DMC SRL, confirm ca am luat la cunostiinta si sunt de acord cu urmatoarele reguli interne:
A. GENERALITATI
1. Aceste reguli trebuiesc citite de catre toti inainte de a incepe activitatile disponibile in EAP-Zamora.
2. Escapade Adventure Park - Zamora este accesibil persoanelor incepand cu varsta de 4 ani, ale caror aptitudini fizice si mentale
permit parcurgerea autonoma a traseelor conform normelor de securitate.
3. Este strict intrezis accesul in incinta EAP-Zamora sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor.
4. Copii sub 14 ani trebuie sa fie insotiti de un adult pentru a li se permite accesul in Parcul de Aventura – EAP-Zamora.
5. Copii trebuiesc supravegheati in permanenta de catre adultul care ii insoteste. EAP-Zamora nu isi asuma nici o responsabilitate
pentru eventualele accidente ale copiilor nesupravegheati corespunzator.
6. Evolutia dvs. in aceasta zona de agrement se face pe propria dvs. raspundere si recunoasteti ca ati citit si inteles prezentul
regulament. In cazul minorilor, consimtamantul a fost exprimat de catre adultii insotitori, prin semnatura.
7. Toti clientii trebuie sa inteleaga ca EAP-Zamora este situat in padure, unde drumul nu este perfect plan si unde exista
numeroase obstacole naturale (crengi, buturugi, pietre, santuri, etc) care pot provoca accidente persoanelor neatente.
8. Biletele cumparate pentru diverse servicii NU se ramburseaza. Daca ati achizitionat anumite servicii, ati acceptat deja aceasta
regula interna a EAP-Zamora.
9. Introducerea si / sau utilizarea echipamentelor profesionale audio-video (camere foto / video, aparate foto, microfoane, etc...)
in incinta EAP-Zamora este permisa numai cu acordul prealabil, în scris, al EAP-Zamora.
10. Este strict interzis sa:
- aprindeti focul sau sa faceti gratare in incinta EAP-Zamora si / sau in padurea inconjuratoare
- aruncati chistoacele de la tigari pe jos – exista scrumiere prinse pe copaci
- aruncati gunoaie, de orice natura, pe jos – exista cosuri de gunoi
- sa deteriorati in mod intentionat instalatiile EAP-Zamora
- tulburati linistea celorlalti clienti, precum este interzis si comporatmentul agresiv, fizic si verbal, muzica tare ascultata la
telefon sau alte instrumente audio
11. Va rugam sa respectati Natura! Sunt strict intrezise ruperea florilor, crengilor, scrijelirea copacilor, etc.
12. Pentru nevoile fiziologice, va rugam sa folositi toaleta rustica aflata vis-a-vis de intrarea in EAP-Zamora, in vale. Rugam sa o
folositi cu decenta si sa nu aruncati in toaleta alte materiale decat cele destinate nevoilor fiziologice.
13. In incinta EAP-Zamora deseurile sunt triate selectiv, drept pentru care va rugam sa le aruncati doar în containerele
corespunzătoare, ghidandu-va dupa codurile de culoare: Galben – pentru plastic, Verde – pentru sticla, Albastru – pentru
hartie, Negru – pentru deseuri organice, Gri – pentru alte deseuri.
14. Vizitatorii si clientii se obliga sa respecte toate regulamentele si informatiile afisate in incinta EAP-Zamora. In caz contrar,
EAP-Zamora isi rezerva dreptul de a-i exclude din incinta parcului, fara rambursarea serviciilor achitate si de a face apel la
organele de politie daca va fi necesar.
B. CATARARE SI TIROLIENE
15. Echipamentul de catarare trebuie utilizat doar in felul in care v-a fost indicat. Echipamentul nu este transmisibil si il inchiriati
pentru un interval de minim 3 ore.
16. Prezenta dvs, a tuturor clientilor, la instructajul privind utilizarea echipamentului de catarare si asupra jocurilor efectuate de
catre instructorii nostri, este obligatorie.
17. Cele 2 sigurante (carabiniere + anouri) trebuiesc folosite pe tot parcursul traseelor. Cel putin una dintre carabiniere, trebuie sa
fie in PERMANENTA prinsa de cablul de siguranta.
18. Sigurantele vor fi mutate, intotdeauna, una cate una, astfel incat in orice moment sa aveti prinsa una dintre ele. Ele vor fi
scoase amandoua, abia dupa ce ati ajuns pe pamant.
19. Echipamentul de catarare trebuie utilizat doar în felul în care v-a fost indicat.
a. Sigurantele (carabiniere + anouri) sunt marcate cu culoare rosie si este OBLIGATORIU sa fie prinse pe toate
cablurile marcate cu culoare rosie.
b. Track-ul (scripetele pentru tiroliene) este marcat cu culoare galbena si se instaleaza NUMAI pe cablurile marcate cu
culoare galbena, intre cxele 2 carabine de siguranta.
20. Toti clientii sunt obligati sa inceapa catararea pe traseele usoare, inainte de cele grele, pentru a-si incalzi corpul/muschii.
Pentru cele de culoare neagra, varsta minima trebuie sa fie de 16 ani impliniti.
21. Sunteti rugati sa Nu supraincarcati traseele. Este permis accesul unei singure persoane pe atelier (exercitiul intre 2 platforme),
iar pe platformele din copaci este permis accesul pentru maximum 3 persoane.
22. EAP-Zamora isi rezerva dreptul de a exclude din Parc (fara rambursare) orice persoana care nu respecta regulile de securitate.
23. EAP-Zamora isi rezerva dreptul de a intrerupe toate activitatile in caz de intemperii (vant, furtuna, ploaie), urmand ca serviciile
achitate dar neprestate sa fie reprogramate.
24. Distrugerea echipamentului de catarare din cauza nerespectarii instructiunilor de folosire va fi suportata de catre persoana
vinovata.

25. Echipamentul nu este transmisibil catre prieteni, colegi, terte persoane, etc
26. Sunt constient ca in timpul parcurgerii traseelor este posibil ca apara mici accidentari (julituri, lovituri, zgarieturi, intinderi,
entorse, etc), si imi asum integral aceste aspecte;
27. Greutati maxime admise pe ateliere si/sau echipamente:
a. Pe o platforma sunt admise maxim 3 persoane adulte sau 4 copii, in acelasi timp
b. Pe un atelier (intre 2 copaci) este admisa maxim o persoana in acelasi timp
c. Un cablu omologat (D= 8 6X19 zn FC) – sustine pana 3.500 kg.forta (34 kN)
d. Un ham pentru adulti – sustine pana la 175 kg
e. Un ham pentru copii – sustine pana la 40 kg
f. Carabinele sustin de la 1,5 la 2 tone, pe axa longitudinala
C.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

TRASEU MILITAR
Traseul militar se adreseaza persoanelor cu varsta de minim 8 ani.
Copii sub 14 ani vor fi, in mod obligatoriu, asistati de adultul insotitor sau de personalul EAP-Zamora.
Parcurgerea traseului se face pe propria raspundere, EAP-Zamora nefiind raspunzator pentru accidentele provocate prin
parcurgerea traseului in graba, din neatentie sau datorita conditiei fizice necorespunzatoare.
Toate exercitiile ce compun traseul militar trebuiesc facute in modul in indicat de personalul EAP-Zamora.
Deteriorarea voita sau din cauza exploatarii contrar indicatiilor primite a instalatiilor se va imputa vinovatilor. Prin semnarea
prezentului angajament, clientul este de acord cu acest aspect.
Este strict interzisa intrarea in traseul militar fara aprobarea personalului EAP-Zamora si fara semnarea prezentului contract de
responsabilitate
Intrucat acest atelier reprezinta un joc de incalzire, de echilibru, fara echipemant de siguranta, toti participantii vor fi foarte
atenti la parcurgerea lui, intrucat pot aparea mici accidentari (caderi, julituri, lovituri, zgarieturi, intinderi, entorse, etc), fapt
pentru care participantii isi asuma intreaga responsabilitate.
La exercitiile cu bari, funie si garduri, sub nici o forma, nu vor da drumul acestora, tinandu-se cu mainile in permanenta, fara a
se lasa pe spate. Exista riscul accidentarilor de coloana vertebrala, la caderea pe spate. NU DATI DRUMUL LA MAINI!!!

D. PAINTBALL
Pentru a-mi fi permisa practicarea la jocul de paintball organizat de SC JW Escapade SRL / SC Best Romanian DMC SRL,
confirm, am luat la cunostiinta si sunt de acord cu urmatoarele:
36. Îmi asum conştient şi de bună voie riscurile legate de activitatea de paintball, cunoscute sau nu, chiar dacă derivă din neglijenţa
mea sau a altor persoane, asumându-mi întreaga responsabilitate pentru participarea mea la jocul sau activitaţile legate de jocul
de paintball, cât şi pentru accesul în raza de acţiune a echipamentelor de paintball, numite in continuare markere si in imediata
vecinatate a acesteia.
37. Sunt conştient că nepurtarea în teren a măştii de protecţie, oricare ar fi cauza, poate duce, accidental sau intenţionat, printr-o
descărcare a unui marker spre faţa mea, la rănire sau la pierderea vederii. Sunt conştient de obligaţia de a purta masca de
protecţie pe toata durata participarii mele la activitatea de paintball şi îmi asum responsabilitatea consecinţelor dacă nu respect
acest lucru. Sunt constient ca echipamentul de protectie pentru ochi se poate aburi, incetosa sau murdari. Chiar si in aceasta
situatie sunt de acord cu faptul ca acesta masca de protectie trebuie purtata tot timpul pe teren si nu o voi indeparta sub nici un
motiv, in nici o zona unde pot fi lovit de bilele cu vopsea.
38. Riscul implicat de folosirea echipamentelor ce folosesc CO2 sau aer comprimat, utilizate in jocul de paintball este semnificativ
si implica posibilitatea accidentarii, invaliditatii sau decesului. Folosirea echipamentului de protectie si disciplina personala
reduc considerabil riscul, nu il elimina.
39. Înţeleg fapul că jocul de paintball este psihic şi fizic intens şi declar pe proprie răspundere că am o condiţie fizică şi psihică
bună. Înţeleg regulile jocului şi mă voi conforma tuturor regulilor şi reglementărilor in vigoare, aşa cum sunt ele menţionate în
Regulamentul de functionare - Anexa 1 si eventual, Scenariile de joc prezentate de organizatori.
40. Confirm faptul că am citit şi înţeles regulile privind Regulamentul de functionare - Anexa 1 şi sunt de acord să respect
întocmai cele prevăzute. Declar pe proprie răspundere că nu mă aflu sub influenţa drogurilor, medicamentelor sau a băuturilor
alcoolice.
41. Înţeleg faptul că îmi asum întreaga responsabilitate pentru participarea mea la toate activităţile legate de paintball, şi totodată îi
eliberez de orice alte obligaţii pe organizatorii acestor activităţi, pe colaboratorii acestora, obligaţii ce pot implica cereri de
despăgubire (în caz de accident de orice fel sau furturi), sau pot aduce daune şi prejudicii de orice natură la adresa
organizatorilor, în numele meu precum şi al reprezentanţilor mei legali.
42. Sunt de acord sa platesc despagubiri in cazul in care deteriorez sau pierd echipamentul pus la dispozitie de catre organizatori
dupa cum urmeaza: marker/pusca pierdut/a sau deteriorat/a 150€, masca pierdută sau deteriorata 30€, butelie pierduta sau
deteriorata 30€, încărcător pierdut sau deteriorat 5€, combinezonul pierdut sau deteriorat 25€.
43. Înţeleg şi sunt de acord că acest contract acoperă fiecare şi toate activităţile legate de paintball la care particip acum şi la care
voi participa în viitor, organizate de SC JW Escapade SRL / SC Best Romanian DMC SRL.
44. Sunt de acord cu faptul că organizatorii au dreptul total de folosire în scopuri de marketing si advertising a tuturor materialelor
foto sau video realizate de ei în timpul participării mele la jocul de paintball sau în cadrul activităţilor legate de acest joc.
45. Ma oblig sa nu modific reglajele markerelor fara permisiunea organizatorilor (acestea au fost reglate pentru o functionare
optima).
46. Sunt de acord sa suport contravaloarea bilelor care cad din incarcator in cazul in care, dupa primirea pustii, capacul se desface.
47. Confirm faptul ca am 14 ani impliniti. In caz contrar, persoanele sub 14 ani trebuiesc insotite de un tutore legal ce isi va isi
asuma intreaga responsabilitatea sub semnatura pentru jucatorul minor (Anexa 2).
48. Organizatorii au responsabilitatea de a prezenta regulile de joc, terenul si modul de folosire si functionare a echipamentelor de
paintball. In conformitate cu specificul jocului, locul de desfasurare imita teatrul unor operatiuni militare, ceea ce presupune
asumarea riscului si raspunderii individuale a jucatorului pentru orice accidentare datorata terenului.

Anexa D1 – Regulamentul de functionare
49. Utilizarea markatoarelor cu vopsea se face doar în interiorul spatiului special amenajat.
50. Toţi participanţii sunt obligaţi să poarte echipamentul de protecţie pus la dispoziţie de organizatori, care constă în salopeta si
masca de protectie.
51. Este strict interzisă participarea la jocul de paintball a celor aflaţi sub influenţa drogurilor, medicamentelor sau a băuturilor
alcoolice.
52. Este strict interzisă îndreptarea markerului către o persoană care nu este echipată cu echipamentul complet de protecţie, chiar
dacă aceasta se află în perimetrul de joc.
53. Descărcarea markerului către un jucător este interzisă dacă acesta se află la o distanţă mai mică de 7 metri.
54. Se va evita împuşcarea unui jucător în zonele sensibile ale corpului.
55. Nu se va descărca de gaz markatorul dacă aceasta nu mai are bile.
56. Este interzisă introducerea în rezervor a bilelor rămase pe teren. Chiar dacă acestea sunt aparent nedeteriorate, ele pot fi
umezite sau dilatate dupa prima tragere si vor bloca markerul.
57. Jucătorii sunt obligaţi să îşi menţină echipamentul pe toată durata jocului.
58. Este interzisă, fără nici o excepţie, demontarea armelor de către jucători.
59. La ieşirea din spaţiul de joc, participanţii vor ţine puştile îndreptate spre pământ sau in aer cu mainile ridicate şi dispozitivul de
blocare va fi activat.
60. Comportamentul agresiv este interzis! Contactele fizice intre jucatori, altercatiile si limbajul licentios sunt strict interzise!
Împuscarea intentionată a unui arbitru, spectator sau jucător deja eliminat este interzisă. Orice argumente, certuri, abuzuri sau
limbaj obscen folosite împotriva jucătorilor sau arbitrului în incinta sau în afara terenului sunt interzise.
61. Este interzisa tragerea asupra altor obiective, decat cele ce se regasesc in scenariul de joc si care sunt temporar sau din greseala
in spatiul special amenajat sau in afara acestuia (caini, pasari, stalpi, proiectoare, masini, copaci, geamuri).
62. In cazul constatarii unei defectiuni mastii de protectie sau a markerului (ex. scurgere de gaz, blocare teava, golire butelie)
jucatorul va parasi urgent suprafata de joc si va anunta organizatorii de problemele existente.
63. Jucatorii sunt constienti ca terenul nu este plat (are damburi, radacini, pietre, lemne), ca bilele lovesc cu mare putere, si deci, in
timpul jocului pot aparea mici accidentari (caderi, julituri, lovituri, zgarieturi, vanatai, etc) dar mai ales ca se, pot primi lovituri
in ochi, daca isi scot masca – din orice motiv in timpul jocului, caz in care se poate ramane fara vedere (partial sau total.
Participantii sunt perfect constienti de acest aspect si isi asuma intreaga responsabilitate.
64. SC JW Escapade SRL / SC Best Romanian DMC SRL isi rezerva dreptul de a elimina de pe teren si eventual de a interzice
accesul pe viitor, persoanelor care nu respecta acest regulament.
AM CITIT CONTRACTUL DE MAI SUS ÎNŢELEGÂND PE DEPLIN TOŢI TERMENII SĂI ŞI FAPTUL CĂ SEMNÂNDU-L RENUNŢ LA
DREPTURI SUBSTANŢIALE. L-AM SEMNAT DE BUNĂ VOIE, VOLUNTAR ŞI FĂRĂ NICI O CONSTRÂNGERE DIN PARTEA NIMĂNUI.

Totodata, in calitate de participant la eveniment, declar ca renunt in nume propriu si in numele rudelor mele de gradul I pana la gradul
IV inclusiv, la toate posibilele si eventualele pretentii materiale sau de orice alta natura, contra Organizatorilor, a celorlanti participanti
si alti utilizatori ai zonei, a proprietarilor zonei tranzitate, a oricaror alti intermediari si a altor persoane implicate in eveniment, pentru
toate eventualele accidentari, pierderi corporale (loviri, vatamari, infirmitati, deces, etc) pe care le-as putea suferi in timpul desfasurarii
evenimentului mentionat.
Sunt constient ca, desi compania la care lucrez si care m-a invitat la acest teambuilding, respectiv compania partenera care m-a invitat la
acest eveniment, achita contravaloarea activitatilor mentionate mai sus, in tot acest timp NU ma aflu in orele de program de munca si,
ca atare, orice posibil accident/incident NU va fi tratat ca un Accident de Munca si Nu este un Accident de Munca.
De asemenea, sunt de acord cu faptul că organizatorii au dreptul total de folosire, în scopuri de marketing si advertising, a tuturor
materialelor foto sau video realizate de ei în timpul participării mele la TOATE activitatile de teambuilding.
Declar ca am luat la cunostinta regulamentul, l-am inteles si sunt de acord cu cele scrise in el. Reprezentantii SC JW Escapade SRL /
SC Best Romanian DMC SRL mi-au explicat modul in care funtioneaza echipamentul precum si regulile de protectie.
Ma angajez sa respect cele ce mi-au fost aduse la cunostinta pe durata activitatilor la Escapade Adventure Park-Zamora.
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