Декларация за запознаване с поведението в Rage Room
Име: __________________________ __________________________ ________________________
Възраст: _______ години
Начален час на сесията в Rage Room: _________ часа
Дата на сесията в Rage Room: ___/____/2022 година
Мобилен номер и мейл адрес: ___________________ и __________________________________

















Мерки за безопасност: всеки участник в активността Rage Room получава екипировка,
включваща: гащеризон, шлем и ръкавици. От своя страна участниците да бъдат със затворени
обувки, без тежки бижута, вързани коси, небременни;
Участниците нямат право да свалят предпазното облекло и атрибути по време на цялата сесия в
стаята;
Всяко изключение от това правило би довело до възможен риск от нараняване с остри
предмети, като подписалият декларацията осъзнава напълно това;
При провеждане на заниманията в залата са възможни наранявания от лек тип дори и с
предпазното облекло, за което участниците са уведомени в настоящата декларация. При
евентуален проблем, Rage Room не носи отговорност, но съвестно следи за минимизирането и
отстраняването на всякакъв подобен род дейности;
В Rage Room не могат да бъдат допускани лица, употребили алкохол или под въздействие на
наркотични вещества и смущаващи вниманието медикаменти;
В Rage Room се забранява тютюнопушенето;
С подписването на декларацията участниците се съгласяват за снимки и постване в социални
мрежи и предоставят свои лични данни освен ако изрично не посочат друго;
Всяка хулиганска проява ще бъде санкционирана, като ще бъдат извикани и органи на реда;
Всички лични вещи на участниците остават на съхранени в стаята при тях самите по време на
занятията;
Участниците не могат да чупят предмети, които служат за баланс на обектите за трошене.
Стените не се удрят, а логата не се свалят;
Предметите в Rage Room се чупят до максималност, като замахът е в посока вътрешната стена, а
не вратата. При двама и повече души в стаята замахът никога не е в посока другия човек;
Малките предмети се чупят един по един;
Поставяйки подписа си на тази декларация, потвърждавам, че съм разбрал всички правила;
Потвърждавам, че съм придружител на непълнолетно лице и нося цялата отговорност за него и
неговите действия на територията на Rage Room (опционално);

Подпис:

Дата:

