
Regulament de utilizare / Rules of use 

Pentru a asigura utilizarea instalației Pepiniera.1306 plante pentru Timișoara 
în condiții de maximă siguranță, organizatorii roagă toți vizitatorii să parcurgă 
cu atenție regulamentul de utilizare. Orice incident produs ca urmare a 
nerespectării regulamentului cade în răspunderea utilizatorului și nu a 
organizatorilor.

To ensure that the usage of The Nursery. 1306 plants for Timișoara occurs in 
maximum safety conditions, the organizers kindly request all visitors to carefully read 
through the rules of use. Any incident caused by the non-compliance with the rules is 
the responsibility of the user and not of the organizers.

Restricții / Restriction

Condiții / Conditions

Vizitatorii sunt 
obligați să respecte în 
totalitate indicațiile și 

restricțiile puse la dispoziție 
de către organizatori.
Visitors are obliged to fully 
comply with the instructions 
and prohibitions made available 
by the organizers.

Numărul de utilizatori 
pe nivel este limitat 
la 10 persoane. 

Numărul maxim de persoane 
admise în instalație în același 
timp este 50.
The number of users per level 
is limited to 10 people. The 
maximum number of people 
admitted in the installation at 
the same time will not exceed 
50.

Pentru o experiență 
cât mai plăcută, vă 
încurajăm să nu vă 

grăbiți.
For an enjoyable experience, 
we encourage you to not rush.

Se vor folosi doar 
traseele și zonele de 
utilizare desemnate.

Only designated routes and 
areas will be used.

Adulții trebuie să 
supravegheze în 
permanență copiii 

aflați în grija lor.
Adults must supervise the 
children in their care at all 
times.

Vizitatorii vor păstra 
o atmosferă plăcută 
și nu vor disturba 

vizita altor utilizatori.
Visitors will maintain a pleasant 
atmosphere and will not 
disturb the visit of other users.

Vizitatorii vor rămâne 
atenți și conștienți 
de împrejurimi și de 

activitățile din jur.
Visitors will remain alert and 
aware of their environment and 
surrounding activities.
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Accesul persoanelor aflate 
în stare de ebrietate sau 
sub influența substanțelor 
halucinogene va fi 
restricționat.
Access by people who are 
intoxicated or under the 
influence of hallucinogenic 
substances will be forbidden.

Fumatul și aprinderea focului 
în interiorul instalației sunt 
strict interzise.
Smoking and lighting fires 
inside the installation is strictly 
forbidden.

Deteriorarea, ruperea sau 
urcarea pe stratul vegetal, 
copaci, plante, precum și 
deplasarea acestora este 
interzisă.
Damaging, breaking or climbing 
on vegetation, trees, plants, or 
moving them is not allowed.

Vă rugăm să nu alergați, să 
nu vă îmbrânciți și să nu săriți 
în instalație (sau de pe ea).
Please do not run, bounce or 
jump while in the installation.

Accesul în instalație în afara 
programului de funcționare 
este interzis.
It is forbidden to access the 
installation outside the opening 
hours.

Nu este permisă utilizarea 
telefoanelor sau a altor 
dispozitive dincolo de 
balustradă, în afara instalației.
It is not allowed to use phones 
or other devices across the 
handrail, outside the structure.

Agățarea, cățărarea, 
escaladarea, vandalizarea și 
/ sau atârnarea de oricare 
dintre elementele structurii 
este strict interzisă.
Hanging, climbing, scaling, 
vandalizing and/or hanging 
from any of the elements of the 
structure is strictly prohibited.

Aruncarea a orice tip de 
obiecte, în exterior sau între 
nivelurile instalației este 
interzisă.
Dropping any kind of object 
from the premises, outside 
or inside the installation is 
forbidden.

Este interzisă staționarea pe 
scări.
It is forbidden to sit or stay too 
long on the stairs.

Este interzis să demontați 
sau să desfaceți elementele 
instalației - structură, 
instalații electrice sau 
corpuri de iluminat.
It is forbidden to dismantle 
or disassemble the elements 
of the installation - structure, 
electrical installations or 
lighting fixtures.

Utilizarea instalației nu 
este potrivită pentru 
persoane care suferă de 
frică de înălțime, amețeli, 
claustrofobie sau alte boli 
cardiace.
The installation is not suitable 
for people suffering from 
fear of heights, dizziness, 
claustrophobia or other heart 
diseases.

În situații de condiții meteo 
nefavorabile (furtună, vânt 
puternic, ninsoare, îngheț 
etc), organizatorii vor închide 
instalația.
During adverse weather 
conditions (storm, strong wind, 
snow, frost, etc.) the organizers 
will close the installation.

Persoanele sub 14 ani vor fi 
însoțite și supravegheate de 
adulți. Persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 14-18 ani vor 
declara numele unui adult 
răspunzător.
Minors under the age of 14 
will be accompanied and 
supervised by adults. Those of 
age between 14-18 will declare 
an adult responsible for their 
behaviour.

Nu este permis accesul cu 
animale de companie.
Pets are not allowed.


