
REGULI DE PARTICIPARE ,,SENSORY PLAYGROUND’’ 

PARTICIPAREA LA EXPERIENTA MASTERCARD ,,SENSORY PLAYGROUND’’ SE FACE VOLUNTAR SI PE 

PROPRIA RASPUNDERE. ORGANIZATORUL MASTERCARD NU ISI ASUMA RASPUNDEREA PENTRU 

NICIUN EFECT ADVERS APARUT IN URMA UTILIZARII URMATOARELOR DISPOZITIVE: SFERA 

VIBRATIONALA, 

 VAN DER GRAF,  SUBPACKS 

 

1. La experienta Mastercard ,,SENSORY PLAYGROUNG’’ pot participa doar persoanele peste 18 ani. 

2. Utilizarea dispozitivelor ,,Sfera vibrationala ,, Van Der Graf,, ,,Subpacks’’ este interzisa fara 

indrumarea si instruirea de catre personalul autorizat si fara acordul in scris al participantului. 

3. Este interzisa intrarea adultilor in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor, persoanelor cu 

afectiuni psihice, cardiace sau cu comportament violent. De asemenea, nu este permis accesul cu 

bauturi alcoolice sau stupefiante, iar fumatul este strict interzis. 

4. Persoanele cu handicap si persoanele care platesc cu cardul Mastercard la orice punct de plata 

din cadrul festivalului au prioritate in vederea participarii la experienta Mastercard ,,Sensory 

Playground’’. 

5. Este interzisa supraaglomerarea, fapt ce ar putea cauza accidente. 

6. Participantii sunt obligati sa achite contravaloarea eventualelor pagube produse de acestia in 

incinta locului de desfasurare a experientei Mastercard ,,Sensory Playground’’. 

7. Este interzisa stationarea in zona de siguranta a echipamentelor. 

8.  Dispozitivul ,,Van der Graf’’ nu poate fi folosit in conditii meteo de ploaie. 

9. Este interzisa utilizarea dispozitivelor ,,Van der Graf’’ si ,,Subpacks’’ daca participantul este ud 

(parul este ud, incaltarile sunt ude sau mainile sunt ude) sau are implanturi electronice de orice forma 

(interne sau externe). 

10. Participantul declara ca este de acord  cu prevederile acestui act pe care le-a inteles si 

garanteaza ca nu va transfera in niciun mod vreo responsabilitate in sarcina companiei Mastercard sau 

organizatorului festivalului Electric Castle, pentru eventualele consecinţe rezultate din incapacitatea de a 

înţelege regulile de utilizare a dispozitivelor ,,Sfera vibrationala ‘’ , ,,Van der Graf’’ , ,,Subpacks sau  

pentru propria incapacitate de a  evita o posibilă situaţie periculoasă sau dăunătoare şi de a prevedea 

consecinţele negative ale unei acţiuni. 

11. Toate regulile precizate in prezentul act trebuie respectate de toti participantii, utilizarea 

dispozitivelor si folosirea echipamentelor de catre participanti, facandu-se pe raspunderea acestora. 


