
ACORD DE PARTICIPARE / DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 
 

Declar că am citit si am inteles politica privind colectarea, protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal a S.C. 
LASER TAG & PLAYGROUND SRL (in extenso) afisata pe site-ul https://www.lasertagworld.ro/termeni-si-conditii si imi 
acord consimtamantul cert si informat cu privire la procesarea datelor personale. 

Declar pe proprie raspundere ca am citit cu atentie si am inteles prezentul acord de participare, precum si 
regulamentul de ordine interioara (in extenso) afisat atat la punctul de lucru cat si pe site-ul 
https://www.lasertagworld.ro/regulament-de-ordine-interioara si nu am obiectiuni cu privire la acestea. 

De asemenea, ca părinte/tutore/insotitor declar pe proprie raspundere ca am explicat tuturor minorilor pe care-i 
insotesc, cu privire la care pot lua decizii si de care raspund, continutul politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
precum si acordul de participare si regulamentul de ordine interioara,, si semnez prezentul acord in numele si pentru ei. 

Semnatarul declara pe proprie raspundere, atat in nume personal, cat si pentru minorii pe care-i insoteste ca : 
✓ Sunt apti fizic, au o conditie fizica adecvata pentru a putea participa la toate activitatile oferite in intreg spațiul SC 

LaserTag & Playground SRL la punctul de lucru din Str.Luncii Nr.19 (arena LaserTag, arena trambuline compusa din: 
trambuline elastice, trambuline cu cosuri de baschet, perete de catarare, piscina cu bureti, battle beam, precum si 
zona receptie, sali socializare si pentru servirea mesei pentru copii si adulti, masa airhockey, masa fotbal, cosuri de 
baschet etc.); 

✓ Nu sunt sub influenta bauturilor alcoolice sau a unor substante interzise; 
✓ Nu sufera de vreo afectiune cronica sau dizabilitate fizica/mentala, problema de moricitate care ar putea afecta 

capacitatea de a participa la oricare din activitatile prezentate mai sus sau ar putea afecta alti participanti la aceste 
activitati. De asemenea, inteleg faptul ca atunci cand este necesar acordul medicului inainte de a participa la oricare 
dintre activitati, vor face toate diligentele necesare obtinerii si prezentarii lui personalului; 

✓ Intelege pe deplin si isi asuma in intregime toate riscurile care decurg din participarea la activitatile descrise mai sus: 
de la riscul aparitiei unor afectiuni de intensitate minora si pana la afectiuni majore, chiar deces (spre exemplu, dar 
fara a se limita la: atac de panica, lesin, paralizie, echimoze, traumatisme osoase si/sau ale ligamentelor, afectiuni 
cardiace, crize epileptice etc); 

✓ Renunta in mod irevocabil si deliberat la intentarea de actiuni sau la drepturile litigioase impotriva SC LASERTAG & 
Playground SRL sau impotriva personalului supraveghetor in ceea ce priveste vatamarile corporale de orice natuta 
(incluzand decesul), chiar daca acestea sunt produse ca rezultat al culpei sau neglijentei ce pot fi imputate societatii 
sau personalului. De asemenea, renunta in numele membrilor familiei, mostenitorilor de drept si reprezentatilor legali 
la exercitarea oricarei actiuni care sa aiba ca scop compensarea oricaror/ tuturor daunelor; 

✓ Isi asuma integral raspundererea pentru orice tip de dauna/vatamare adusa altei persoane, SC LASERTAG & 
PLAYGROUND SRL fiind exonerata de orice responsabilitate. 

SC LASERTAG & PLAYGOUND SRL nu-si asuma nicio raspundere pentru nerespectarea regulamentului de ordine interioara. 

Prezentul Acord de participare / Declaratie pe proprie raspundere are valabilitate din momentul semnarii , pe o 
perioada nedeterminata de timp, sau pana la retragerea acordului in scris (la punctul de lucru din str.Luncii 19 sau prin e- 
mail pe adresa: contact@lasertagworld.ro.). 

Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declaratii, declar pe proprie raspundere ca informatiile 
furnizate sunt corecte si reale. 

Subsemnata/ul                                   domiciliat/a in                                          identificat/a cu  seria   nr.        ,  
eliberat de la data de  telefon  e-mail 

 
Data Nume si prenume Semnatura 

(in clar) 
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