
 

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE 

 ȘI UTILIZARE LOC DE JOACĂ 

 

Prezentul regulament se aplică tuturor utilizatorilor locului de joacă, iar prin accesul în locul de joacă 

utilizatorii se obligă să respecte prevederile acestuia. 

Orarul de funcționare (orele în care utilizatorii pot accesa locul de joacă) este: 

Luni-Duminică: 10:00- 22:00 

Prin intrarea în spațiul denumit “Loc de joacă”, acceptați și vă conformați acestui regulament și impuneți 

respectarea lui de către copilul/copiii pe care il/ii insoțiți , în caz contrar fiind de acord să suportați integral 

oricare și toate posibilele daune ce ar putea fi suferite de Colosseum Mall SRL (Proprietarul).  

Accesul este permis doar copiilor cu vârsta între 01 - 14 ani și doar sub supravegherea unui însoțitor adult, 

acesta din urmă fiind direct responsabil de acțiunile lor și ale copiilor supravegheați. Utilizarea 

echipamentelor de către însoțitorii copiilor este interzisă. 

Este permisă intrarea în spațiul de joacă a copiilor între 01- 14 ani care au nevoie de supraveghere specială 

(dizabilități fizice, afecțiuni psihice, comportament exuberant, ADHD), doar însoțiți de persoanele care ii 

supraveghează, acestea fiind direct responsabile de acțiunile lor. 

Urcarea scărilor de acces în echipamente nu este permisă mai multor copii simultan. 

La folosirea jucăriilor pe arc, vă rugăm să începeți balansarea doar după ce vă asigurați că picioarele copiilor 

sunt poziționate corect și că aceștia se țin ferm de mânere. 

La folosirea caruselului, vă rugăm să vă asigurați că toți copiii se țin ferm de mânere și că nu există persoane 

între brațe și sub acesta. 

În zona toboganelor, este interzisă urcarea în sens invers sau coborârea în picioare, acestea trebuie folosite 

doar pentru coborâre, cu picioarele inainte și în poziția șezut. 

Un singur copil poate aluneca pe tobogan, iar după coborâre trebuie eliberată zona de sosire pentru a 

evita lovirea altei persoane. 

La folosirea leagănelor este indicată poziția șezând. Vă rugăm să vă asigurați că leagănul este oprit complet 

la coborâre. 

Este interzisă folosirea echipamentelor în condiții climaterice nefavorabile: ploaie, vânt puternic, ceață, 

gheață, ninsoare. 



Este interzisă supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente. 

Este interzisă staționarea în zona de siguranță a echipamentelor de joacă. 

Sunt interzise îmbrâncelile, piedicile, în general bruscarea celorlalți copii, precum și aruncarea cu pietre, 

resturi menajere, sticle, și/sau obiecte metalice. 

Este interzis accesul în echipamente cu obiecte ascuțite, tăioase și/sau contondente. 

Este interzis accesul adulților în stare de ebrietate, sub influența drogurilor, persoanelor cu afecțiuni 

psihice sau cu comportament violent. De asemenea, nu este permis accesul cu băuturi alcoolice sau 

stupefiante, iar fumatul este strict interzis în incinta locului de joacă. 

Este interzis accesul cu animale de companie, cu excepția câinilor utilitari. 

Este interzis accesul cu încălțăminte cu tocuri. Utilizați doar încălțăminte sport în cadrul locului de joacă 

pentru a evita accidentele. 

Este interzis consumul de alimente si răcoritoare în interiorul locului de joacă. Nu aruncați guma de 

mestecat pe suprafața antitraumă. Utilizați coșurile de gunoi. 

Însoțitorii copiilor își asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor produse de aceștia în 

incinta locului de joacă. 

Vă rugăm urmați instrucțiunile menționate mai sus. Acestea sunt făcute pentru siguranța copilului 

dumneavoastră. 

Colosseum Mall își rezervă dreptul de a interzice accesul persoanelor care nu respectă prezentul 

regulament. De asemenea, Colosseum Mall nu va fi răspunzator pentru modul de utilizare a locului de 

joacă și/sau eventuale vătămări și/sau daune rezultate în legătură cu acesta.  

Orice reclamație ulterioară datorată încălcării regulilor mai sus menționate, nu va fi luată în considerare și 

nu poate produce efecte juridice. 

 

Nr. Unic de Urgențe: 112 

contact@thecolosseum.ro  
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