
1. PARKLAKE «The Weird Forest » ESCAPE ROOM – Termeni si conditii de participare 

1.1 Prezentul document, prin continutul sau, pune la dispozitia  clientilor ParkLake , termenii si 
conditiile de participare la evenimentul “ The Weird Forest Room Escape”.  

2. Termeni si conditii inainte de a intra in Camera  

2.1 Bunurile personale, pe care le aveti asupra dumneavoastra, precum: telefoane mobile, chei, 

genti, ghiozdane, carti, instrumente de scris, laptop-uri, aparate de inregistrare audio sau video, 

alimente sau bauturi, vor fi lasate in afara camerei, sub atenta supraveghere a echipei   

2.2 Este recomandat sa ajungeti cu cel putin 15 minute inainte de ora rezervarii, pentru a 

participa la instructajul privind modul de desfasurare a evenimentului, instructajul privind 

securitatea si sanatatea dumneavoastra, precum si instructajul privind prevenirea unor incendii 

si accidente.  

3. Termeni si conditii in Camera 

3.1 Conceperea scenariului a fost realizata cu respectarea tuturor masurilor de precautie 

necesare. Scenariul nu contine elemente sau obiecte daunatoare pentru participant; orice 

actiune voluntara sau involuntara a participantilor provocatoare de suferinte fizice sau psihice 

este responsabilitatea acestora. 

3.2 Evenimentul se bazeaza pe solutii rationale si deductie, nu necesita abilitati sau cunostinte 

speciale si nu este necesara utilizarea fortei, a unor cascadorii sau a oricaror metode violente. 

Solutiile puzzle-urilor si codurilor nu implica alterarea instalatiilor de incalzire, de iluminare sau 

de supraveghere. 

3.3 Aveti voie sa va folositi de scaunele si mesele din camera, in cazul in care sunteti instructati 

in acest sens, insa cu mare grija deoarece  exista pericol de accidentare.  

3.4 Nu aveti voie sa dezlipiti benzile pe care scrie “DON’T TOUCH”, “DON’T OPEN” si “DON’T 

TEAR” sau benzile colorate cu rosu sau galben, acestea sunt pentru protectia dumneavoastra. 

3.5 Toate stricaciunile sau deteriorarile produse obiectelor din camera sau camerei in sine sunt 

responsabilitatea jucatorilor, pe timpul achizitionat, si vor fi reparate sau inlocuite de catre 

acestia, in cazul in care obiectele nu mai pot fi utilizate.  

3.6 Copiii cu varste pana la 14 ani trebuie insotiti in camera de unul din parinti sau tutori. Copiii 

cu varste intre 14 si 18 ani trebuie sa prezinte, in scris, consimtamantul parintelui in vederea 

participarii la eveniment. 

 


