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	REGULAMENT GENERAL

	 Orarul de funcționare al parcului este între orele 10.00 până la apus, dar un mai târziu de ora 21.00. Ultimul 
acces în parc este permis la ora 19.00, exceptând  persoanele cazate la Activ Hostel.

	 Accesul în parc se face pe baza unui tarif de 5 lei/persoana prin care se permite, parcarea (în limita locurilor 
diponibile), intrarea în incita parcului și accesul la locurile de joacă pentru copii, utilizarea toaletelor și a altor 
facilități, intelegand prin acestea banci și spatii verzi. Biletele sunt nerambursabile, trebuie păstrate  pâna la 
ieșirea din parc.

PRIN ACHIZIȚIONAREA BILETULUI CONFIRMAȚI ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU RESPECTAREA TUTUROR 
REGULILOR AFIȘATE ȘI A ÎNDRUMĂRILOR ȘI INSTRUCȚIUNILOR PERSOANLULUI ACTIV PARC

	 Accesul animalelor de companie se face doar în lesă, iar stapânii sunt obligati să curețe fecalele acestora pe 
loc în propriile recipiente. Nu este permis accesul animalelor în toalete, în restaurant, pe terasă, în locurile 
de joaca.Responsabilitatea prevenirii oicaror accidente provocate de animalele de companie cade exclusiv în 
sarcina stapânilor/insoțitorilor animalului.

	 Pentru activitățile de escaladă in copaci, tir cu arcul și paintball, biletele/brățările se achiziționează doar de la 
caseria Activ Parc. Biletele sunt nerambursabile, chiar în caz de renunțare sau orice alte motive ce nu țin de 
administrația parcului.Prin achiziâionarea biletelor vă obligați să respectați regulamentul instructajul și aver-
tizările persoanlului Activ Parc.

Activ Parc este o locație prietenoasă, unde buna dispoziție și confortul tuturor vizitatorilor este un scop în 
sine. Așadar, nu acceptam un comportament neadecvat înțelegând prin acesta: limbaj agresiv (injurios, vulgar 
etc) încercări de a trișa la jocuri și orice altă atitudine neconvențională într-un spațiu public.

	 În parc, fumatul este interzis, cu excepția locurilor special amenajate, indicate prin plasarea de scrumiere. 
Sunteti obligați să aruncați mucurile de țigară stinse  în coșurile de gunoi. 
Este interzis accesul cu alimente și băuturi, precum si prepararea acestora prin amplasarea grătarelor sau a 
focurilor deschise.

	 CONFORM NOILOR MĂSURI DE PREVENIRE A RASPÂNDIRII INFECȚIEI CU COVID-19, SCUIPATUL INDIF-
ERENT DE MOTIV ESTE STRICT INTERZIS. SPARGEREA SEMINȚELOR ESTE INTERZISĂ.

	 CONFORM NOILOR MĂSURI DE PREVENIRE A RASPÂNDIRII INFECȚIEI CU COVID-19 ARUNCATUL 
ȘERVEȚELELOR ȘI A AMBALAJELOR, A MĂȘTILOR ȘI  A MĂNUSILOR  UTILIZATE PE  JOS ESTE STRICT 
INTERZIS. Vă încurajăm să folositi cosurile de gunoi pentru fiecare lucru care nu vă mai este de trebuință prin 
buzunare.

	 Este interzisă muzica la volum mare și gălăgia excesivă. Natura are vocile ei, care trebuie să poată fi ascultate 
de toți cei interesați.

	 Este interzis scăldatul în iaz.

Pentru a asigura o aventură în natură în siguranță, atunci cand capacitatea parcului este atinsă limitam acce-
sul în parc în baza numarului de iesiri. Regula de serviré este primul venIt - primul servit. Păstrați distanța de 
1,5 m fata de alți vizitatori și față de persoanlul parcului. În spațiile închise purtarea maștii este obligatorie.
Toaletele publice sunt utilate cu apă și săpun, pentru spalarea mâinilor. In parc exista puncte dotate cu dez-
infectant pentru mâini. Este obligatoriu să indrumați copiii să folosească toaletele pentru nevoi personale, 
după care să se spele pe mâini.

? Vă mulțumim pentru înțelegere, va stăm la dispoziție pentru orice întrebări și vă asigurăm de intenția noastră 
de a va face să va simțiți în siguranță la Activ Parc

Administrația Activ Parc îşi rezervă dreptul de a solicita oricărei persoane care nu se supune regulamentului 
părăsirea parcului.
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