ZONA DESTINATĂ COPIILOR ȘI ÎNSOȚITORILOR ACESTORA AMENAJATĂ ÎN AER
LIBER ÎN PARCAREA CENTRULUI COMERCIAL “ERA SHOPPING PARK”
REGULAMENT
Prezentul regulament se aplică tuturor celor care intră în spațiul de recreere special amenajat în
parcarea centrului comercial “Era Shopping Park” (“Spațiul”): copii, părinți, alti însoțitori majori
ai copiilor, adolescenți. Prin intrarea în Spațiu acceptați toate prevederile prezentului Regulament,
iar insoțitorii copiilor prin citirea și luarea la cunoștință a acestuia își asumă întreaga
responsabilitate privind orice accidendare sau vătămare adusă prin utilizarea Spațiului.
1. Accesul în Spațiu este gratuit și este permis exclusiv în orele de funcționare ale centrului
comercial, respectiv de luni – sambata orele 9.30 – 21.00 și duminică între orele 9.30
– 20.00.
2. Spațiul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 – 12 ani.
3. Copiii trebuie insoțiți pe toată durata accesului de un părinte sau alt însoțitor major.
4. Intrarea în Spațiu a copiilor care au nevoie de supraveghere specială (dizabilități fizice,
afecțiuni psihice, comportament exuberant, ADHD) este permisă doar cu persoanele care
îi supraveghează, acestea fiind direct responsabile de acțiunile lor.
5. Spațiul este destinat plimbării cu biciclete, role, skateboard-uri și trotinete pentru copii cu

varste cuprinse intre 3- 12 ani. Utilizarea acestor zone de către însoțitorii copiilor este
interzisă.
-

Zona delimitată cu vopsea de culoare galbenă este destinată plimbării cu role
si skateboard-uri.

-

Zona delimitată cu vopsea de culoare albastră este destinată plimbării cu
bicicleta.

-

Zona delimitată cu vopsea de culoare roșie este destinată plimbării cu
trotineta.

6. Este interzisa supraaglomerarea zonelor special delimitate, fapt ce ar putea cauza
accidente.
7. In acest Spațiu prioritate in circulație au copiii cu biciclete, role, skateboard-uri, trotinete,
in aceasta ordine. Este interzisă staționarea în zonele delimitate pentru plimbări cu
biciclete, role, skateboard-uri și trotinete. Pietonii trebuie să acorde prioritate copiilor aflați
pe biciclete, role, skateboard-uri, sau trotinete.
8. Pentru siguranța copiilor aflați pe biciclete, role, skateboard-uri sau trotinete, sunt interzise
jocurile cu mingea, accesul cu ATV-uri, mopede, motociclete.
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9. Este interzisă bruscarea altor copii, precum și aruncarea cu pietre, resturi menajere,
materiale plastice dure sau metalice, jucării.
10. Este interzis orice comportament distructiv (batăi, injurii, etc) care duce la evacuarea
persoanei (persoanelor) implicate, din incinta Spațiului.
11. Utilizatorii Spațiului își asumă riscurile oricăror lovituri, accidentăari sau traumatisme care
pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării Spațiului.
12. Utilizatorii Spațiului își asumă răspunderea pentru lucrurile personale și pentru obiectele
de preț lăsate nesupreavegheate în incinta și vecinătatea Spațiului.
13. Fumatul este interzis!
14. Este interzis accesul cu obiecte contondente sau ascuțite.
15. Este interzis accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, sub influența
drogurilor, persoanelor cu afecțiuni psihice sau cu comportament violent.
16. Este interzis consumul de alcool sau stupefiante.
17. In caz de furtună sau vânt puternic este obligatoriu să vă îndepărtați de umbrelele
retractabile. Este interzisă adăpostirea sub acestea.
18. Spatiul poate fi închis temporar, atunci când sunt anunțate alerte meteorologice sau ori
de câte ori este nevoie, inclusiv în cazul nerespectării distanțării sociale.
19. Acționarea sistemului de retractare al umbrelelor este interzisă, această operațiune este
destinată strict personalului centrului comercial.
20. Este interzisă distrugerea obiectelor de mobilier (inclusiv prin rupere, zgâriere, smulgere,
etc). Dacă totuși se produce distrugerea obiectelor de mobilier de către copil, părintele
si/sau insoțitorul acestuia își asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor.
21. Persoanele însoţitoare răspund pentru nesupravegherea, pierderea, accidentarea sau
ranirea copiilor pe care îi însoţesc în incinta Spațiului, cat si pentru actele și faptele
acestora.
22. Este permis accesul câinilor sau al pisicilor, doar ținuți în zgardă și lesă sau ham,
proprietarii (cu excepția celor nevăzători și a persoanelor cu dizabilități, aflate în scaunul
cu rotile) având obligația să colecteze excrementele animalului.
23. Este interzis accesul cu câinii clasificați ca fiind periculoși, fără zgardă și botniță.
24. Este interzisă escaladarea structurilor metalice sau din lemn, a stâlipilor de delimitare și a
ghivecelor cu plante.
25. Este interzisă vandalizarea prin zgâriere, scriere, vopsire, murdărire cu orice substanţă,
demontare, mutare, rupere, distrugere a mobilierului, a panourilor informative sau
publicitare, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban și a plantelor. Dacă totuși se
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produce distrugerea obiectelor mentionate mai sus, părintele si/sau insoțitorul copilului își
asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor.
26. Este interzisă aruncarea in Spațiu de ambalaje, hârtii, sticle, țigări, semințe, precum și de
orice alte deșeuri.
27. Este interzisă utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta se deranjează liniștea
celorlalte persoane prezente în Spațiu.
28. Insotitorii copiilor sunt obligați să aducă la cunoștința copiilor prevederile prezentului
Regulament esențiale pentru siguranța copiilor și să se asigure de repectarea acestora.
29. Administratorul centrului comercial si al Spațiului îsi rezerva dreptul de a interzice accesul
în Spațiu a persoanelor care nu respectă Regulamentul.
30. Administratorul centrului comercial si al Spațiului nu va răspunde în nici un fel de orice
vătămare produsă prin utilizarea Spațiului și nerespectarea prezentului Regulament.
31. In cazul unor accidente numărul de urgenta este 112.

Mulțumim pentru întelegere și vă dorim distracție plăcută!
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