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REGULAMENT GENERAL DE ACCES ȘI FUNCTIONARE AL PARCULUI DE 

DISTRACTII 
JURASICA ADVENTURE THEME PARK - NEPTUN 

 

Jurasica Adventure Theme Park - Neptun (denumit în continuare Jurasica Adventure 

Theme Parc, Jurasica sau Parcul de Distracții) este accesibil tuturor persoanelor dornice 
de recreere și de a petrece timpul liber în mijlocul naturii, în limitele impuse de prezentul 
regulament. 
 

Jurasica Adventure Theme Park este o locație situata in Loc. Neptun, Mun. Mangalia, 
Statiunea Neptun, Zona Stadion, Parcela PD308/7, Lot 1, Jud. Constanta, aflată în 
proprietatea S.C. Alex Building S.R.L., cu sediul în Mun. Constanța, Jud. Constanta, Str. 
Verona, Nr. 2, Birou 6, Bl. B, Sc. 4+5, Et. Mezanin, inregistrata la ORC sub nr. 
J13/4227/2007, avand CUI 22927602. 

Accesul în incinta Jurasica Adventure Theme Park se face achitând contravaloarea 
biletului de acces.  

Prin achitarea biletului de acces, toate persoanele consimt implicit să respecte regulile 
stabilite prin regulamentele interne, în mod irevocabil și necondiționat, neputând invoca 
necunoașterea lor, cât timp se află în incintă. 
Conținutul regulamentelor interne sunt implementate strict în interesul și pentru siguranța 
vizitatorilor. Persoanele care le apreciază ca fiind restrictive sau pur și simplu nu 
agreează respectarea lor, au opțiunea de a nu intra în incinta parcului. 
Orice reclamație, ulterioară accesului cu privire la aplicarea regulamentelor interne, nu va 
fi luată în considerare, aceasta fiind tardivă. 
 
Din motive temeinice, Jurasica Adventure Theme Park - Neptun își rezervă dreptul de     
a-și selecta clienții în mod nediscriminatoriu și doar în interesul păstrării unui climat 
propriu recreerii și distracției persoanelor aflate în incintă. 

1. Accesul în incinta Jurasica Adventure Theme Park este permis doar în cadrul 
orelor de program afișate atat la intrarea in locatie, cat si pe site-ul jurasica.ro; 

2. Pentru a putea intra în incinta Jurasica Adventure Theme Park, minorii trebuie să 
fie însoțiți de un adult și supravegheați de acesta pe toată durata vizitei. 
Administratorul Parcului de Distracții nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere 
în acest sens. Vă rugăm să îndrumați copiii să respecte regulamentul și să acorde 
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atenția cuvenită observațiilor și avertismentelor formulate de personalul de pază și 
angajații Jurasica.; 

3. Participanții au obligația de a respecta indicațiile personalului de pază, precum și 
ale personalului angajat; 

4. Este interzis accesul pe spațiul verde, în spațiile exterioare aleilor de acces, 
precum și în zonele expres delimitate prin semne distinctive ca nefiind accesibile 
vizitatorilor Jurasica. Totodată, pentru siguranța dvs. și pentru evitarea posibilelor 
accidente este interzis accesul necontrolat în spațiile delimitate cu garduri; 

5. Este interzisă atingerea exponatelor, precum și orice alte activități ce pot duce la 
destabilizarea și deteriorarea acestora; 

6. Este strict interzisă distrugerea și/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări 
sau amenajări din incinta Jurasica Adventure Theme Park; 

7. Orice acțiune de distrugere a bunurilor, echipamentelor și/sau a locurilor special 
amenajate aparținând Jurasica Adventure Theme Park va fi imputată celui 
responsabil, iar valoarea va fi stabilită conform situației din contabilitatea societății; 

8. Este interzis comportamentul agresiv, atât fizic, cât și verbal la adresa celorlalți 
clienți și/sau a personalului din incinta parcului; 

9. Este strict interzis accesul în incinta Jurasica Adventure Theme Park cu mingi, 
saltele, articole gonflabile și articole de plajă; 

10. Este interzis accesul sau utilizarea rolelor sau bicicletelor în interiorul Parcului de 
Distracții; 

11. Este strict interzisă introducerea / folosirea / abandonarea în incinta Jurasica 
Adventure Theme Park a oricărui obiect ascuțit sau casant, ce poate provoca răni, 
precum și a oricăror tipuri de arme de foc sau arme albe; 

12. Este interzisă aprinderea focului în incinta parcului. Este de asemenea interzisă 
folosirea oricăror materiale generatoare de fum / foc sau a oricăror materiale 
pirotehnice, chimice, ușor inflamabile sau cu potențial dăunător pentru natură; 

13. Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice; 
14. Este interzis accesul în incinta Jurasica Adventure Theme Park cu produse 

alimentare sau orice tip de băutură, lăzi frigorifice și/sau bagaje voluminoase; 
15. În incinta Jurasica Adventure Theme Park nu există zonă amenajată pentru picnic 

(nu se pot întinde pături și hamace pe spațiile din parc), însă există o zonă de food, 
de unde clienții pot achiziționa contra cost mâncare, băuturi răcoritoare și/sau slab 
alcoolizate; 

16. Aruncarea gunoaielor se face obligatoriu, selectat, în spațiile special amenajate; 
17. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate și semnalate prin 

indicatoare; 
18. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a 

toaletelor situate atât la intrarea in Parcul de Distracții, cât și în zona de Food; 
19. Jurasica Adventure Theme Park nu practică un cod vestimentar anume, dar 

recomandă decență și respect față de ceilalți clienți și/sau personal. Vizitatorilor 
îmbrăcați neadecvat (ex. costum de plajă / baie) nu li se va permite accesul în 
incinta Parcului de Distracții; 
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20. Accesul cu animale de companie în incinta Jurasica Adventure Theme Park este 
interzis; 

21. Prin citirea prezentului regulament, participantul își exprimă acordul privind 
posibilitatea includerii sale în fotografii pentru ilustrare și suport comercial; Prin 
acceptarea acestor condiții, Jurasica Adventure Theme Park este protejat de orice 
revendicare cu privire la dreptul la imagine; 

22. Sunt interzise: filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje și interviuri în scop 
comercial în incinta Jurasica Adventure Theme Park, fără acordul în scris al 
administratorului, obținut în prealabil; 

23. Sunt interzise vânzarea, promovarea, împărțirea de mostre, recrutarea sau 
intervievarea de persoane în incinta Jurasica Adventure Theme Park, fără acordul 
în scris al administratorului, obținut în prealabil; 

24. Sunt interzise vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte 
substanțe interzise prin lege, în incinta Jurasica Adventure Theme Park; 

25. Jurasica Adventure Theme Park nu este răspunzător de pierderea sau furtul 
obiectelor lăsate nesupravegheate, atât în parcare, cât și în incinta parcului; 

26. Este strict interzisă intrarea în parc și utilizarea de spray tip graffiti / vopsea sau a 
oricăror manifestări de acest gen; 

27. Este interzisă gravarea / tăierea / zgârierea sau inscripționarea de mesaje pe 
arbori, exponate sau alte bunuri aflate în patrimoniul Jurasica Adventure Theme 
Park; 

28. Jurasica Adventure Theme Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente 
survenite și prejudicii cauzate terțelor persoane ca urmare a nerespectării de către 
participanți a indicațiilor personalului din administrația parcului și a prevederilor 
regulamentelor interne; 

29. Jurasica Adventure Theme Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente 
sau prejudicii survenite ca urmare a căderilor de ramuri / crengi; 

30. Pentru urgențe medicale apelați 112. 

IMPORTANT!  

JURASICA THEME ADVENTURE PARC ÎȘI REZERVĂ URMĂTOARELE DREPTURI: 

 Să modifice unilateral programul de funcționare al parcului sau prezentul 
Regulament, fără anunțarea prealabilă a vizitatorilor, dar cu afișarea noului 
program de funcționare și/sau regulament pe site-ul jurasica.ro și la ghișeele 
locației; 

 Să excludă din parc, fără rambursarea contravalorii biletelor, participanții care 
încalcă regulile de securitate și disciplină impuse, precum și participanții care 
prezintă un comportament inadecvat care ar afecta desfășurarea normală a 
activităților; 
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 Să nu permită intrarea în parc a persoanelor aflate sub influența băuturilor 
alcoolice și/sau a substanțelor cu efect halucinogen; 

 Să întrerupă activitățile în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile (vânt 
puternic, furtună, ploaie abundentă), fără a returna participanților contravaloarea 
biletelor de acces; 

 Să limiteze accesul în incinta Jurasica Adventure Theme Park în timpul 
desfășurării anumitor evenimente speciale sau când capacitatea maximă a 
parcului a fost acoperită. 


	



