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REGULAMENT GENERAL ACTIVITĂȚI OUTDOOR CHALLENGE
DESFĂȘURATE DE EXIT MASTERS

 Prezentul regulament este conceput astfel încât activitățile de tip OutDoor Challenge 
derulate de către Exit Masters SRL să se desfășoare în condiții de siguranță, iar toți 
participanții să poată beneficia de experiența pregătită la intensitate maximă, astfel, 
regulamentul este elaborat în interesul persoanelor care participă la activitate și pentru buna 
desfășurare a acesteia. Regulamentul este completat de regulamentele specifice al 
activităților pe care le găsiți la sfârșitul acestui document, dar și de domunetele pe care le 
întâlniți mai jos, prin parcurgerea textului.

 Activitatea este organizată de Exit Masters SRL, care își rezervă dreptul de a desfășura 
programele în parteneriat cu alte organizații (a se citi: firme, ONG-uri, instituții de stat etc.), 
dacă este cazul, fără a menționa acest fapt în prezentul regulament sau anexe.  
Participanții se obligă să respecte prezentul regulament și reglementările în vigoare.

Definiții:
 Activități OutDoor Challenge: Sunt acele activități ale Exit Masters care îmbină 
elemente din următoarele segmente: Treasure Hunt, probe de Escape Room, Urban 
Challenge etc. Acestea au ca particularitate faptul că se desfășoară în aer liber și au un fir 
narativ bine stabilit, iar participanții au ca scop rezolvarea unei misiuni a cărei detalii apar pe 
parcurs.
 Participanții: Statutul de participant la activitățile OutDoor Challenge se poate obține 
fie prin înscrierea la un eveniment cu titlu gratuit în limita locurilor dispobile, fie prin 
câștigarea unei invitații la un concurs desfășurat de către Exit Masters SRL, fie prin achitarea 
taxei de participare pentru activitatea respectivă. Participanții își formează singuri echipele. 
Biletele se achiziționează ori de fiecare persoană în parte ori sub formă de pachet, astfel, 
dacă este o echipă de 3 persoane vor trebui achiziționate ori 3 bilete individuale, ori un 
pachet de acces pentru 3 persoane. Biletele se comercializează în limita locurilor disponibile. 
 Echipa: Participanții vor participa la activitate doar sub forma unei echipe. În funcție 
de fiecare concept creat există o limită inferioară și o limită superioadă de membri în echipă 
(exemplu 2-5 persoane). O echipă poate fi formată din: (a) mai multe persoane care au 
achiziționat bilete individuale; (b) persoane care au achiziționat un pachet; (c) persoane care 
au câștigat invitații; (d) combindații între persoane din categoriile a, b și c.
Pe lângă cele de mai sus, pentru a participa la un eveniment, sunt necesare îndeplinirea 
următoarele condiții, toate cu caracter obligatoriu (nu se exclud și nu se înlocuiesc una pe 
cealaltă):
 - completarea formularului de înscriere, ce va fi transmis persoanelor care au achitat 
taxa de participare sau care au câștigat invitații (aceștia vor avea responsabilitatea de a 
distribui formularul către ceilalți membri ai echipei), iar termenul limită de completare va fi 
transmis de organizator;
 - în orice echipă în care este cel puțin un participant minor va trebui să fie și cel puțin 
un participant adult, fiind de datoria persoanei majore/persoanelor majore să obțină 
documentele necesare în privința tutoriatului pe perioada evenimentului, dacă e cazul.
*Echipele sunt create de participanți, Exit Masters SRL nu-și asumă gruparea participanților pe echipe. Altfel spus, trebuie să vii cu 

echipa ta. 
 Doar prin bifarea condițiilor de mai sus se validează înscrierea și participarea la 
eveniment.
 De asemenea, pentru buna desfășurare a evenimentului și siguranța participanților, 
dar și pentru a beneficia la maximum de experiența propusă, este obligatoriu să se respecte 
și următoarele reguli:
1. Se va respecta distanțarea impusă de autorițări și oricare alte măsuri care vor fi în 
vigoare la data evenimentului.
1a. Organizatorul nu încurajează nerespectarea regulilor sau normelor legale pe tot 
parcursul activității. Astfel, activitatea și desfășurarea acesteia sunt conforme cu legile în 
vigoare și este de datoria participanților să nu se abată de la cursul evenimentului pentru a 
întreprinde alte activități care nu sunt conforme cu prezentul regulament sau cu legile în 
vigoare.
2. Organizatorii vor fi prezenți fie sub formă de persoane de legătură fie îndeplinind acțiuni 
de figurație, respectați indicațiile primite din partea acestora prin mijloacele de legătură 
stabilite pentru a nu interfera cu background-ul activității. Mijloacele de comunicare sunt
 a) telefonic, prin intermediul numerelor de telefon puse la dispoziție de organizatori 
și de participanți (la înscriere), în cazul schimbării acestuia, participanții vor anunța prin 
e-mail (exit.masters2019@gmail.com), schimbarea numărului de telefon.
 b) prin intermediul aplicației whatsapp, folosind numerele de telefon puse la 
dispoziție de organizator și de participanți (la înscriere), în cazul schimbării acestuia, 
participanții vor anunța prin e-mail (exit.masters2019@gmail.com), schimbarea numărului 
de telefon.
 c) prin e-mail, folosind adresa de e-mail (exit.masters2019@gmail.com) din partea 
organizatorilor și adresa pusă la dispoziție de participanți la înscriere.
 d) prin intermediul persoanelor de legătură din parcursul evenimentului.
 e) prin intermediul obiectelor care vor fi găsite pe toată desfășurarea activității.
 f) prin intermediul diverselor platforme, site-uri conturi online.
 g) alte mijloace de care vor fi comunicate în prealabil pe unul din canalele explicate 
mai sus.
* prin toate canalele de mai sus, organizatorul va pune la dispoziție participanților 
instrucțiuni și indicii pentru desfășurarea activității, reguli și task-uri  extra pentru 
îmbunătățirea experienței. 
** cu excepția punctelor d. și e. toate celelalte canale de comunicare pot fi folosite pentru a 
transmite informații relevante și în afara activității propriu zise (exemplu: prezentul 
regulament, schimbări de ore, locații etc., alte informații utile de ordin general).
***accesul la internet va fi unul extrem de important atât înainte de desfășurarea 
evenimentului, cât și pe parcursul acestuia.

3. Sarcinile din cadrul activității nu sunt cu caracter obligatoriu, dar pentru a beneficia de o 
experiență integrală, acestea sunt necesare, majoritatea fiind parte a unui set care duce la un 
rezultat doar prin bifarea întregului traseu. Există un șir principal al acțiunii cu sarcini care 
sunt interdependente și vor ajuta la rezolvarea misiunii și o serie de task-uri cu un nivel mai 
mic de implicare în cadrul activității mari, dar care dau o notă mai interesantă activității. Este 
decizia fiecăruia în ce task-uri se implică și cât de mult vrea să simtă experiența pusă la 
dispoziție, dar noi vă invităm să le parcurgeți pe toate. 
4. Dacă veți considera că un task vă duce în afara prezentului regulament, condiției de 
siguranță sau a normelor legale, vă rugăm să luați legătura cu organizatorul/organizatorii 
pentru a clarifica acest aspect.
5. Organizatorul a conceput activitățile astfel încât participanții să le poată parcurge în 
maximă siguranță. Modul în care participanții le interpretează cum se manifestă între 2 
puncte sau cum efectuează efectiv sarcinile adresate sunt exclusiv răspunderea 

participantului, organizatorul își declină orice responsabilitate pentru orice accident ce 
poate interveni. Consultați secțiunea recomandări.
6. Violența și agresivitatea, de orice fel (fizică, verbală) este complet interzisă cu orice factori 
interni (membri ai propriei echipe, membri ai altor echipe, organizatori etc.) sau externi (terți 
care intră involuntar în contact cu activitatea etc.) sunt strict interzise;
7. Deteriorarea obiectelor, fie cele din cadrul activității (obiecte puse la dispoziție de 
organizatori), fie cele care sunt ale domeniului public sau proprietate personală ale altor 
terți care intră în contact cu activitatea, cu sau fără voia lor, este complet interzisă. De 
asemenea, organizatorul nu răspunde pentru obiectele personale ale participanților. 
Consultați secțiunea recomandări;
8. Sunt interzise copierea, filmarea, înregistrarea, imortalizarea, transcrierea etc. pe perioada 
desfășurării activității și a sarcinilor din cadrul acestuia. Puteți găsi excepțiile de la această 
regulă , dacă există, în regulamentul specific al fiecărei activități;
9. Participarea la eveniment este una benevolă a tuturor participanților. Aceștia se obligă să 
nu se prezinte sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene sau să nu 
consume pe parcursul evenimentului.
10. Participanții vor avea dezinfectant și mască de potecție (masca de protecție este 
obligatorie dacă intrați în spații închise).
11. Participanții pot primi, în cazul în care nu mai doresc să participe la eveniment, sumele 
anunțate de providerul care pune la dispoziție documentul de acces la eveniment;
12. Organizatorii au următoarele drepturi (până la nivelul de îndatoriri în unele cazuri):
 a) să nu le permită sau să elimine din activitate persoanele care nu au dat/au dat curs 
parțial criteriilor de validare a participării, persoanelor care nu respectă prezentul 
regulament sau doresc în mod vădit să încalce norme legale pe durata evenimentului sau 
folosindu-se de pretextul evenimentului pentru a săvârși fapte ilegale.
 b) în caz de forță majoră, sunt valabile următoarele prevederi:
 Prin situațiile de forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea să influențeze 
semnificativ desfășurarea evenimentului: inundații, furtuni, dezastre naturale sau avertizări 
emise de organele și administrațiile competente (exemplu: cod portocaliu sau roșu, poate și 
galben în unele situații), războaie, acte de terorism etc.
 Evenimentul se va desfășura cât timp condițiile meteo și factorii terți permit 
desfășurarea acestuia. În cazul anulării evenimentului din orice motiv, organizatorul va pune 
la dispoziție participanților accesul la un alt eveniment similar în cuantumul sumei plătite 
inițial.
 Modificările survenite în urma deciziilor luate de organizatori în contextul forței 
majore vor fi anunțate prin intermediul canalelor specificate la punctul 2 împreună cu 2**.

 În caz de forță majoră, organizatorul este obligat să ia decizii de securitate asupra 
desfășurării activității și participanților. Astfel, poate lua decizii de modificări de program, 
amânări, anulări etc. În acest caz, participanții care nu beneficiază de experiență, vor fi 
compensați cu accesul la un eveniment similar.

 În cazul în care participanții nu mai doresc participarea la un alt eveniment (oferit sub 
formă de compensație), aceștia vor primi compensații conform Politicii pentru returnarea 
biletului a providerului de bilete.

Recomandări:
 Activitatea este una de acțiune în care rapiditatea cu care echipa ta rezolvă sarcinile 
este una relevantă, în aceste condiții avem următoarele recomandări ce țin de SIGURANȚA 
(și nu numai) voastră pe parcursul evenimentului:
 - Încercați să aveți măcar un ghiozdan sigur în cadrul echipei pentru a putea pune 
lucrurile ce pot aluneca ușor din buzunare. De precizat este faptul că dacă echipa este 
formată din mai mulți necunoscuți, încercați să păstrați asupra voastră lucrurile personale. Vă 
recomandăm să NU aduceți cu voi în cadru activității lucruri de valoare ce nu vă pot ajuta în 
cadrul activității sau care nu au o relevanță legală (carte de identitate etc.);
 - Pentru a evita situații neplăcute, este indicat să aveți o asigurare în caz de accidente, 
mai ales dacă nu aveți activă asigurarea „la stat”, astfel febra activităților va fi una acoperită;
 - Verificați condițiile meteorologice pentru a avea îmbrăcăminte și încălțăminte 
adecvată. Activitatea se va derula cât timp condițiile meteorologice nu sunt unele extreme 
(coduri portocalii sau roșii - chiar și galbene - emise de organele sau administrațiile 
competente competente).
 - În cadrul activității nu aruncați obiecte care vi se par că nu mai au relevanță, se  
poate să vă fie necesare și ulterior. Oricum, iubim natura și vă rugăm ca (cel puțin) pe durata 
activității să aruncați obiectele în locuri special amenajate.
 - Atenție sporită la deplasarea între 2 puncte, la urcarea și coborârea în și din mijloace 
de transport în comun, la traversările de străzi, alei etc. Toate acestea sunt exclusiv alegerea 
voastră. Înotatul sau zborul sunt exclusiv interzise pe durata evenimentului.
 - Traseul este gândit cât să se poată realiza la pas, deci introducerea unei mașini 
personale, biciclete etc. este inutilă și vă poate pune în situația de a nu vă putea deplasa în 
voie sau să ieșiți din condițiile legale locale. Mersul pe jos, combinat cu maximum un mijloc 
de transport în comun (deși nu este necesar) sunt suficiente.

 Complementar acestui regulament, dacă va fi cazul, vor exista anumite norme care 
vor fi valabile pe parcursul activității și vor fi specifice pentru fiecare eveniment în parte. 
Acestea vor fi transmise înainte de începutul evenimentului: Număr de indicii posibile, 
posibilitatea comunicării cu alte echipe și contextele în care se poate realiza etc.
 
 Mai jos puteți găsi imaginile conceptelor pentru care se aplică acest regulament. 
Fiecare concept mai are un regulament-anexă care delimitează și mai clar activitatea.
* Datele și orașele trecute pe imagini sunt cu titlu de prezentare.



 Prezentul regulament este conceput astfel încât activitățile de tip OutDoor Challenge 
derulate de către Exit Masters SRL să se desfășoare în condiții de siguranță, iar toți 
participanții să poată beneficia de experiența pregătită la intensitate maximă, astfel, 
regulamentul este elaborat în interesul persoanelor care participă la activitate și pentru buna 
desfășurare a acesteia. Regulamentul este completat de regulamentele specifice al 
activităților pe care le găsiți la sfârșitul acestui document, dar și de domunetele pe care le 
întâlniți mai jos, prin parcurgerea textului.

 Activitatea este organizată de Exit Masters SRL, care își rezervă dreptul de a desfășura 
programele în parteneriat cu alte organizații (a se citi: firme, ONG-uri, instituții de stat etc.), 
dacă este cazul, fără a menționa acest fapt în prezentul regulament sau anexe.  
Participanții se obligă să respecte prezentul regulament și reglementările în vigoare.

Definiții:
 Activități OutDoor Challenge: Sunt acele activități ale Exit Masters care îmbină 
elemente din următoarele segmente: Treasure Hunt, probe de Escape Room, Urban 
Challenge etc. Acestea au ca particularitate faptul că se desfășoară în aer liber și au un fir 
narativ bine stabilit, iar participanții au ca scop rezolvarea unei misiuni a cărei detalii apar pe 
parcurs.
 Participanții: Statutul de participant la activitățile OutDoor Challenge se poate obține 
fie prin înscrierea la un eveniment cu titlu gratuit în limita locurilor dispobile, fie prin 
câștigarea unei invitații la un concurs desfășurat de către Exit Masters SRL, fie prin achitarea 
taxei de participare pentru activitatea respectivă. Participanții își formează singuri echipele. 
Biletele se achiziționează ori de fiecare persoană în parte ori sub formă de pachet, astfel, 
dacă este o echipă de 3 persoane vor trebui achiziționate ori 3 bilete individuale, ori un 
pachet de acces pentru 3 persoane. Biletele se comercializează în limita locurilor disponibile. 
 Echipa: Participanții vor participa la activitate doar sub forma unei echipe. În funcție 
de fiecare concept creat există o limită inferioară și o limită superioadă de membri în echipă 
(exemplu 2-5 persoane). O echipă poate fi formată din: (a) mai multe persoane care au 
achiziționat bilete individuale; (b) persoane care au achiziționat un pachet; (c) persoane care 
au câștigat invitații; (d) combindații între persoane din categoriile a, b și c.
Pe lângă cele de mai sus, pentru a participa la un eveniment, sunt necesare îndeplinirea 
următoarele condiții, toate cu caracter obligatoriu (nu se exclud și nu se înlocuiesc una pe 
cealaltă):
 - completarea formularului de înscriere, ce va fi transmis persoanelor care au achitat 
taxa de participare sau care au câștigat invitații (aceștia vor avea responsabilitatea de a 
distribui formularul către ceilalți membri ai echipei), iar termenul limită de completare va fi 
transmis de organizator;
 - în orice echipă în care este cel puțin un participant minor va trebui să fie și cel puțin 
un participant adult, fiind de datoria persoanei majore/persoanelor majore să obțină 
documentele necesare în privința tutoriatului pe perioada evenimentului, dacă e cazul.
*Echipele sunt create de participanți, Exit Masters SRL nu-și asumă gruparea participanților pe echipe. Altfel spus, trebuie să vii cu 

echipa ta. 
 Doar prin bifarea condițiilor de mai sus se validează înscrierea și participarea la 
eveniment.
 De asemenea, pentru buna desfășurare a evenimentului și siguranța participanților, 
dar și pentru a beneficia la maximum de experiența propusă, este obligatoriu să se respecte 
și următoarele reguli:
1. Se va respecta distanțarea impusă de autorițări și oricare alte măsuri care vor fi în 
vigoare la data evenimentului.
1a. Organizatorul nu încurajează nerespectarea regulilor sau normelor legale pe tot 
parcursul activității. Astfel, activitatea și desfășurarea acesteia sunt conforme cu legile în 
vigoare și este de datoria participanților să nu se abată de la cursul evenimentului pentru a 
întreprinde alte activități care nu sunt conforme cu prezentul regulament sau cu legile în 
vigoare.
2. Organizatorii vor fi prezenți fie sub formă de persoane de legătură fie îndeplinind acțiuni 
de figurație, respectați indicațiile primite din partea acestora prin mijloacele de legătură 
stabilite pentru a nu interfera cu background-ul activității. Mijloacele de comunicare sunt
 a) telefonic, prin intermediul numerelor de telefon puse la dispoziție de organizatori 
și de participanți (la înscriere), în cazul schimbării acestuia, participanții vor anunța prin 
e-mail (exit.masters2019@gmail.com), schimbarea numărului de telefon.
 b) prin intermediul aplicației whatsapp, folosind numerele de telefon puse la 
dispoziție de organizator și de participanți (la înscriere), în cazul schimbării acestuia, 
participanții vor anunța prin e-mail (exit.masters2019@gmail.com), schimbarea numărului 
de telefon.
 c) prin e-mail, folosind adresa de e-mail (exit.masters2019@gmail.com) din partea 
organizatorilor și adresa pusă la dispoziție de participanți la înscriere.
 d) prin intermediul persoanelor de legătură din parcursul evenimentului.
 e) prin intermediul obiectelor care vor fi găsite pe toată desfășurarea activității.
 f) prin intermediul diverselor platforme, site-uri conturi online.
 g) alte mijloace de care vor fi comunicate în prealabil pe unul din canalele explicate 
mai sus.
* prin toate canalele de mai sus, organizatorul va pune la dispoziție participanților 
instrucțiuni și indicii pentru desfășurarea activității, reguli și task-uri  extra pentru 
îmbunătățirea experienței. 
** cu excepția punctelor d. și e. toate celelalte canale de comunicare pot fi folosite pentru a 
transmite informații relevante și în afara activității propriu zise (exemplu: prezentul 
regulament, schimbări de ore, locații etc., alte informații utile de ordin general).
***accesul la internet va fi unul extrem de important atât înainte de desfășurarea 
evenimentului, cât și pe parcursul acestuia.

3. Sarcinile din cadrul activității nu sunt cu caracter obligatoriu, dar pentru a beneficia de o 
experiență integrală, acestea sunt necesare, majoritatea fiind parte a unui set care duce la un 
rezultat doar prin bifarea întregului traseu. Există un șir principal al acțiunii cu sarcini care 
sunt interdependente și vor ajuta la rezolvarea misiunii și o serie de task-uri cu un nivel mai 
mic de implicare în cadrul activității mari, dar care dau o notă mai interesantă activității. Este 
decizia fiecăruia în ce task-uri se implică și cât de mult vrea să simtă experiența pusă la 
dispoziție, dar noi vă invităm să le parcurgeți pe toate. 
4. Dacă veți considera că un task vă duce în afara prezentului regulament, condiției de 
siguranță sau a normelor legale, vă rugăm să luați legătura cu organizatorul/organizatorii 
pentru a clarifica acest aspect.
5. Organizatorul a conceput activitățile astfel încât participanții să le poată parcurge în 
maximă siguranță. Modul în care participanții le interpretează cum se manifestă între 2 
puncte sau cum efectuează efectiv sarcinile adresate sunt exclusiv răspunderea 

participantului, organizatorul își declină orice responsabilitate pentru orice accident ce 
poate interveni. Consultați secțiunea recomandări.
6. Violența și agresivitatea, de orice fel (fizică, verbală) este complet interzisă cu orice factori 
interni (membri ai propriei echipe, membri ai altor echipe, organizatori etc.) sau externi (terți 
care intră involuntar în contact cu activitatea etc.) sunt strict interzise;
7. Deteriorarea obiectelor, fie cele din cadrul activității (obiecte puse la dispoziție de 
organizatori), fie cele care sunt ale domeniului public sau proprietate personală ale altor 
terți care intră în contact cu activitatea, cu sau fără voia lor, este complet interzisă. De 
asemenea, organizatorul nu răspunde pentru obiectele personale ale participanților. 
Consultați secțiunea recomandări;
8. Sunt interzise copierea, filmarea, înregistrarea, imortalizarea, transcrierea etc. pe perioada 
desfășurării activității și a sarcinilor din cadrul acestuia. Puteți găsi excepțiile de la această 
regulă , dacă există, în regulamentul specific al fiecărei activități;
9. Participarea la eveniment este una benevolă a tuturor participanților. Aceștia se obligă să 
nu se prezinte sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene sau să nu 
consume pe parcursul evenimentului.
10. Participanții vor avea dezinfectant și mască de potecție (masca de protecție este 
obligatorie dacă intrați în spații închise).
11. Participanții pot primi, în cazul în care nu mai doresc să participe la eveniment, sumele 
anunțate de providerul care pune la dispoziție documentul de acces la eveniment;
12. Organizatorii au următoarele drepturi (până la nivelul de îndatoriri în unele cazuri):
 a) să nu le permită sau să elimine din activitate persoanele care nu au dat/au dat curs 
parțial criteriilor de validare a participării, persoanelor care nu respectă prezentul 
regulament sau doresc în mod vădit să încalce norme legale pe durata evenimentului sau 
folosindu-se de pretextul evenimentului pentru a săvârși fapte ilegale.
 b) în caz de forță majoră, sunt valabile următoarele prevederi:
 Prin situațiile de forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea să influențeze 
semnificativ desfășurarea evenimentului: inundații, furtuni, dezastre naturale sau avertizări 
emise de organele și administrațiile competente (exemplu: cod portocaliu sau roșu, poate și 
galben în unele situații), războaie, acte de terorism etc.
 Evenimentul se va desfășura cât timp condițiile meteo și factorii terți permit 
desfășurarea acestuia. În cazul anulării evenimentului din orice motiv, organizatorul va pune 
la dispoziție participanților accesul la un alt eveniment similar în cuantumul sumei plătite 
inițial.
 Modificările survenite în urma deciziilor luate de organizatori în contextul forței 
majore vor fi anunțate prin intermediul canalelor specificate la punctul 2 împreună cu 2**.

 În caz de forță majoră, organizatorul este obligat să ia decizii de securitate asupra 
desfășurării activității și participanților. Astfel, poate lua decizii de modificări de program, 
amânări, anulări etc. În acest caz, participanții care nu beneficiază de experiență, vor fi 
compensați cu accesul la un eveniment similar.

 În cazul în care participanții nu mai doresc participarea la un alt eveniment (oferit sub 
formă de compensație), aceștia vor primi compensații conform Politicii pentru returnarea 
biletului a providerului de bilete.

Recomandări:
 Activitatea este una de acțiune în care rapiditatea cu care echipa ta rezolvă sarcinile 
este una relevantă, în aceste condiții avem următoarele recomandări ce țin de SIGURANȚA 
(și nu numai) voastră pe parcursul evenimentului:
 - Încercați să aveți măcar un ghiozdan sigur în cadrul echipei pentru a putea pune 
lucrurile ce pot aluneca ușor din buzunare. De precizat este faptul că dacă echipa este 
formată din mai mulți necunoscuți, încercați să păstrați asupra voastră lucrurile personale. Vă 
recomandăm să NU aduceți cu voi în cadru activității lucruri de valoare ce nu vă pot ajuta în 
cadrul activității sau care nu au o relevanță legală (carte de identitate etc.);
 - Pentru a evita situații neplăcute, este indicat să aveți o asigurare în caz de accidente, 
mai ales dacă nu aveți activă asigurarea „la stat”, astfel febra activităților va fi una acoperită;
 - Verificați condițiile meteorologice pentru a avea îmbrăcăminte și încălțăminte 
adecvată. Activitatea se va derula cât timp condițiile meteorologice nu sunt unele extreme 
(coduri portocalii sau roșii - chiar și galbene - emise de organele sau administrațiile 
competente competente).
 - În cadrul activității nu aruncați obiecte care vi se par că nu mai au relevanță, se  
poate să vă fie necesare și ulterior. Oricum, iubim natura și vă rugăm ca (cel puțin) pe durata 
activității să aruncați obiectele în locuri special amenajate.
 - Atenție sporită la deplasarea între 2 puncte, la urcarea și coborârea în și din mijloace 
de transport în comun, la traversările de străzi, alei etc. Toate acestea sunt exclusiv alegerea 
voastră. Înotatul sau zborul sunt exclusiv interzise pe durata evenimentului.
 - Traseul este gândit cât să se poată realiza la pas, deci introducerea unei mașini 
personale, biciclete etc. este inutilă și vă poate pune în situația de a nu vă putea deplasa în 
voie sau să ieșiți din condițiile legale locale. Mersul pe jos, combinat cu maximum un mijloc 
de transport în comun (deși nu este necesar) sunt suficiente.

 Complementar acestui regulament, dacă va fi cazul, vor exista anumite norme care 
vor fi valabile pe parcursul activității și vor fi specifice pentru fiecare eveniment în parte. 
Acestea vor fi transmise înainte de începutul evenimentului: Număr de indicii posibile, 
posibilitatea comunicării cu alte echipe și contextele în care se poate realiza etc.
 
 Mai jos puteți găsi imaginile conceptelor pentru care se aplică acest regulament. 
Fiecare concept mai are un regulament-anexă care delimitează și mai clar activitatea.
* Datele și orașele trecute pe imagini sunt cu titlu de prezentare.



 Prezentul regulament este conceput astfel încât activitățile de tip OutDoor Challenge 
derulate de către Exit Masters SRL să se desfășoare în condiții de siguranță, iar toți 
participanții să poată beneficia de experiența pregătită la intensitate maximă, astfel, 
regulamentul este elaborat în interesul persoanelor care participă la activitate și pentru buna 
desfășurare a acesteia. Regulamentul este completat de regulamentele specifice al 
activităților pe care le găsiți la sfârșitul acestui document, dar și de domunetele pe care le 
întâlniți mai jos, prin parcurgerea textului.

 Activitatea este organizată de Exit Masters SRL, care își rezervă dreptul de a desfășura 
programele în parteneriat cu alte organizații (a se citi: firme, ONG-uri, instituții de stat etc.), 
dacă este cazul, fără a menționa acest fapt în prezentul regulament sau anexe.  
Participanții se obligă să respecte prezentul regulament și reglementările în vigoare.

Definiții:
 Activități OutDoor Challenge: Sunt acele activități ale Exit Masters care îmbină 
elemente din următoarele segmente: Treasure Hunt, probe de Escape Room, Urban 
Challenge etc. Acestea au ca particularitate faptul că se desfășoară în aer liber și au un fir 
narativ bine stabilit, iar participanții au ca scop rezolvarea unei misiuni a cărei detalii apar pe 
parcurs.
 Participanții: Statutul de participant la activitățile OutDoor Challenge se poate obține 
fie prin înscrierea la un eveniment cu titlu gratuit în limita locurilor dispobile, fie prin 
câștigarea unei invitații la un concurs desfășurat de către Exit Masters SRL, fie prin achitarea 
taxei de participare pentru activitatea respectivă. Participanții își formează singuri echipele. 
Biletele se achiziționează ori de fiecare persoană în parte ori sub formă de pachet, astfel, 
dacă este o echipă de 3 persoane vor trebui achiziționate ori 3 bilete individuale, ori un 
pachet de acces pentru 3 persoane. Biletele se comercializează în limita locurilor disponibile. 
 Echipa: Participanții vor participa la activitate doar sub forma unei echipe. În funcție 
de fiecare concept creat există o limită inferioară și o limită superioadă de membri în echipă 
(exemplu 2-5 persoane). O echipă poate fi formată din: (a) mai multe persoane care au 
achiziționat bilete individuale; (b) persoane care au achiziționat un pachet; (c) persoane care 
au câștigat invitații; (d) combindații între persoane din categoriile a, b și c.
Pe lângă cele de mai sus, pentru a participa la un eveniment, sunt necesare îndeplinirea 
următoarele condiții, toate cu caracter obligatoriu (nu se exclud și nu se înlocuiesc una pe 
cealaltă):
 - completarea formularului de înscriere, ce va fi transmis persoanelor care au achitat 
taxa de participare sau care au câștigat invitații (aceștia vor avea responsabilitatea de a 
distribui formularul către ceilalți membri ai echipei), iar termenul limită de completare va fi 
transmis de organizator;
 - în orice echipă în care este cel puțin un participant minor va trebui să fie și cel puțin 
un participant adult, fiind de datoria persoanei majore/persoanelor majore să obțină 
documentele necesare în privința tutoriatului pe perioada evenimentului, dacă e cazul.
*Echipele sunt create de participanți, Exit Masters SRL nu-și asumă gruparea participanților pe echipe. Altfel spus, trebuie să vii cu 

echipa ta. 
 Doar prin bifarea condițiilor de mai sus se validează înscrierea și participarea la 
eveniment.
 De asemenea, pentru buna desfășurare a evenimentului și siguranța participanților, 
dar și pentru a beneficia la maximum de experiența propusă, este obligatoriu să se respecte 
și următoarele reguli:
1. Se va respecta distanțarea impusă de autorițări și oricare alte măsuri care vor fi în 
vigoare la data evenimentului.
1a. Organizatorul nu încurajează nerespectarea regulilor sau normelor legale pe tot 
parcursul activității. Astfel, activitatea și desfășurarea acesteia sunt conforme cu legile în 
vigoare și este de datoria participanților să nu se abată de la cursul evenimentului pentru a 
întreprinde alte activități care nu sunt conforme cu prezentul regulament sau cu legile în 
vigoare.
2. Organizatorii vor fi prezenți fie sub formă de persoane de legătură fie îndeplinind acțiuni 
de figurație, respectați indicațiile primite din partea acestora prin mijloacele de legătură 
stabilite pentru a nu interfera cu background-ul activității. Mijloacele de comunicare sunt
 a) telefonic, prin intermediul numerelor de telefon puse la dispoziție de organizatori 
și de participanți (la înscriere), în cazul schimbării acestuia, participanții vor anunța prin 
e-mail (exit.masters2019@gmail.com), schimbarea numărului de telefon.
 b) prin intermediul aplicației whatsapp, folosind numerele de telefon puse la 
dispoziție de organizator și de participanți (la înscriere), în cazul schimbării acestuia, 
participanții vor anunța prin e-mail (exit.masters2019@gmail.com), schimbarea numărului 
de telefon.
 c) prin e-mail, folosind adresa de e-mail (exit.masters2019@gmail.com) din partea 
organizatorilor și adresa pusă la dispoziție de participanți la înscriere.
 d) prin intermediul persoanelor de legătură din parcursul evenimentului.
 e) prin intermediul obiectelor care vor fi găsite pe toată desfășurarea activității.
 f) prin intermediul diverselor platforme, site-uri conturi online.
 g) alte mijloace de care vor fi comunicate în prealabil pe unul din canalele explicate 
mai sus.
* prin toate canalele de mai sus, organizatorul va pune la dispoziție participanților 
instrucțiuni și indicii pentru desfășurarea activității, reguli și task-uri  extra pentru 
îmbunătățirea experienței. 
** cu excepția punctelor d. și e. toate celelalte canale de comunicare pot fi folosite pentru a 
transmite informații relevante și în afara activității propriu zise (exemplu: prezentul 
regulament, schimbări de ore, locații etc., alte informații utile de ordin general).
***accesul la internet va fi unul extrem de important atât înainte de desfășurarea 
evenimentului, cât și pe parcursul acestuia.

3. Sarcinile din cadrul activității nu sunt cu caracter obligatoriu, dar pentru a beneficia de o 
experiență integrală, acestea sunt necesare, majoritatea fiind parte a unui set care duce la un 
rezultat doar prin bifarea întregului traseu. Există un șir principal al acțiunii cu sarcini care 
sunt interdependente și vor ajuta la rezolvarea misiunii și o serie de task-uri cu un nivel mai 
mic de implicare în cadrul activității mari, dar care dau o notă mai interesantă activității. Este 
decizia fiecăruia în ce task-uri se implică și cât de mult vrea să simtă experiența pusă la 
dispoziție, dar noi vă invităm să le parcurgeți pe toate. 
4. Dacă veți considera că un task vă duce în afara prezentului regulament, condiției de 
siguranță sau a normelor legale, vă rugăm să luați legătura cu organizatorul/organizatorii 
pentru a clarifica acest aspect.
5. Organizatorul a conceput activitățile astfel încât participanții să le poată parcurge în 
maximă siguranță. Modul în care participanții le interpretează cum se manifestă între 2 
puncte sau cum efectuează efectiv sarcinile adresate sunt exclusiv răspunderea 

participantului, organizatorul își declină orice responsabilitate pentru orice accident ce 
poate interveni. Consultați secțiunea recomandări.
6. Violența și agresivitatea, de orice fel (fizică, verbală) este complet interzisă cu orice factori 
interni (membri ai propriei echipe, membri ai altor echipe, organizatori etc.) sau externi (terți 
care intră involuntar în contact cu activitatea etc.) sunt strict interzise;
7. Deteriorarea obiectelor, fie cele din cadrul activității (obiecte puse la dispoziție de 
organizatori), fie cele care sunt ale domeniului public sau proprietate personală ale altor 
terți care intră în contact cu activitatea, cu sau fără voia lor, este complet interzisă. De 
asemenea, organizatorul nu răspunde pentru obiectele personale ale participanților. 
Consultați secțiunea recomandări;
8. Sunt interzise copierea, filmarea, înregistrarea, imortalizarea, transcrierea etc. pe perioada 
desfășurării activității și a sarcinilor din cadrul acestuia. Puteți găsi excepțiile de la această 
regulă , dacă există, în regulamentul specific al fiecărei activități;
9. Participarea la eveniment este una benevolă a tuturor participanților. Aceștia se obligă să 
nu se prezinte sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene sau să nu 
consume pe parcursul evenimentului.
10. Participanții vor avea dezinfectant și mască de potecție (masca de protecție este 
obligatorie dacă intrați în spații închise).
11. Participanții pot primi, în cazul în care nu mai doresc să participe la eveniment, sumele 
anunțate de providerul care pune la dispoziție documentul de acces la eveniment;
12. Organizatorii au următoarele drepturi (până la nivelul de îndatoriri în unele cazuri):
 a) să nu le permită sau să elimine din activitate persoanele care nu au dat/au dat curs 
parțial criteriilor de validare a participării, persoanelor care nu respectă prezentul 
regulament sau doresc în mod vădit să încalce norme legale pe durata evenimentului sau 
folosindu-se de pretextul evenimentului pentru a săvârși fapte ilegale.
 b) în caz de forță majoră, sunt valabile următoarele prevederi:
 Prin situațiile de forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea să influențeze 
semnificativ desfășurarea evenimentului: inundații, furtuni, dezastre naturale sau avertizări 
emise de organele și administrațiile competente (exemplu: cod portocaliu sau roșu, poate și 
galben în unele situații), războaie, acte de terorism etc.
 Evenimentul se va desfășura cât timp condițiile meteo și factorii terți permit 
desfășurarea acestuia. În cazul anulării evenimentului din orice motiv, organizatorul va pune 
la dispoziție participanților accesul la un alt eveniment similar în cuantumul sumei plătite 
inițial.
 Modificările survenite în urma deciziilor luate de organizatori în contextul forței 
majore vor fi anunțate prin intermediul canalelor specificate la punctul 2 împreună cu 2**.

 În caz de forță majoră, organizatorul este obligat să ia decizii de securitate asupra 
desfășurării activității și participanților. Astfel, poate lua decizii de modificări de program, 
amânări, anulări etc. În acest caz, participanții care nu beneficiază de experiență, vor fi 
compensați cu accesul la un eveniment similar.

 În cazul în care participanții nu mai doresc participarea la un alt eveniment (oferit sub 
formă de compensație), aceștia vor primi compensații conform Politicii pentru returnarea 
biletului a providerului de bilete.

Recomandări:
 Activitatea este una de acțiune în care rapiditatea cu care echipa ta rezolvă sarcinile 
este una relevantă, în aceste condiții avem următoarele recomandări ce țin de SIGURANȚA 
(și nu numai) voastră pe parcursul evenimentului:
 - Încercați să aveți măcar un ghiozdan sigur în cadrul echipei pentru a putea pune 
lucrurile ce pot aluneca ușor din buzunare. De precizat este faptul că dacă echipa este 
formată din mai mulți necunoscuți, încercați să păstrați asupra voastră lucrurile personale. Vă 
recomandăm să NU aduceți cu voi în cadru activității lucruri de valoare ce nu vă pot ajuta în 
cadrul activității sau care nu au o relevanță legală (carte de identitate etc.);
 - Pentru a evita situații neplăcute, este indicat să aveți o asigurare în caz de accidente, 
mai ales dacă nu aveți activă asigurarea „la stat”, astfel febra activităților va fi una acoperită;
 - Verificați condițiile meteorologice pentru a avea îmbrăcăminte și încălțăminte 
adecvată. Activitatea se va derula cât timp condițiile meteorologice nu sunt unele extreme 
(coduri portocalii sau roșii - chiar și galbene - emise de organele sau administrațiile 
competente competente).
 - În cadrul activității nu aruncați obiecte care vi se par că nu mai au relevanță, se  
poate să vă fie necesare și ulterior. Oricum, iubim natura și vă rugăm ca (cel puțin) pe durata 
activității să aruncați obiectele în locuri special amenajate.
 - Atenție sporită la deplasarea între 2 puncte, la urcarea și coborârea în și din mijloace 
de transport în comun, la traversările de străzi, alei etc. Toate acestea sunt exclusiv alegerea 
voastră. Înotatul sau zborul sunt exclusiv interzise pe durata evenimentului.
 - Traseul este gândit cât să se poată realiza la pas, deci introducerea unei mașini 
personale, biciclete etc. este inutilă și vă poate pune în situația de a nu vă putea deplasa în 
voie sau să ieșiți din condițiile legale locale. Mersul pe jos, combinat cu maximum un mijloc 
de transport în comun (deși nu este necesar) sunt suficiente.

 Complementar acestui regulament, dacă va fi cazul, vor exista anumite norme care 
vor fi valabile pe parcursul activității și vor fi specifice pentru fiecare eveniment în parte. 
Acestea vor fi transmise înainte de începutul evenimentului: Număr de indicii posibile, 
posibilitatea comunicării cu alte echipe și contextele în care se poate realiza etc.
 
 Mai jos puteți găsi imaginile conceptelor pentru care se aplică acest regulament. 
Fiecare concept mai are un regulament-anexă care delimitează și mai clar activitatea.
* Datele și orașele trecute pe imagini sunt cu titlu de prezentare.
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 Prezentul regulament este conceput astfel încât activitățile de tip OutDoor Challenge 
derulate de către Exit Masters SRL să se desfășoare în condiții de siguranță, iar toți 
participanții să poată beneficia de experiența pregătită la intensitate maximă, astfel, 
regulamentul este elaborat în interesul persoanelor care participă la activitate și pentru buna 
desfășurare a acesteia. Regulamentul este completat de regulamentele specifice al 
activităților pe care le găsiți la sfârșitul acestui document, dar și de domunetele pe care le 
întâlniți mai jos, prin parcurgerea textului.

 Activitatea este organizată de Exit Masters SRL, care își rezervă dreptul de a desfășura 
programele în parteneriat cu alte organizații (a se citi: firme, ONG-uri, instituții de stat etc.), 
dacă este cazul, fără a menționa acest fapt în prezentul regulament sau anexe.  
Participanții se obligă să respecte prezentul regulament și reglementările în vigoare.

Definiții:
 Activități OutDoor Challenge: Sunt acele activități ale Exit Masters care îmbină 
elemente din următoarele segmente: Treasure Hunt, probe de Escape Room, Urban 
Challenge etc. Acestea au ca particularitate faptul că se desfășoară în aer liber și au un fir 
narativ bine stabilit, iar participanții au ca scop rezolvarea unei misiuni a cărei detalii apar pe 
parcurs.
 Participanții: Statutul de participant la activitățile OutDoor Challenge se poate obține 
fie prin înscrierea la un eveniment cu titlu gratuit în limita locurilor dispobile, fie prin 
câștigarea unei invitații la un concurs desfășurat de către Exit Masters SRL, fie prin achitarea 
taxei de participare pentru activitatea respectivă. Participanții își formează singuri echipele. 
Biletele se achiziționează ori de fiecare persoană în parte ori sub formă de pachet, astfel, 
dacă este o echipă de 3 persoane vor trebui achiziționate ori 3 bilete individuale, ori un 
pachet de acces pentru 3 persoane. Biletele se comercializează în limita locurilor disponibile. 
 Echipa: Participanții vor participa la activitate doar sub forma unei echipe. În funcție 
de fiecare concept creat există o limită inferioară și o limită superioadă de membri în echipă 
(exemplu 2-5 persoane). O echipă poate fi formată din: (a) mai multe persoane care au 
achiziționat bilete individuale; (b) persoane care au achiziționat un pachet; (c) persoane care 
au câștigat invitații; (d) combindații între persoane din categoriile a, b și c.
Pe lângă cele de mai sus, pentru a participa la un eveniment, sunt necesare îndeplinirea 
următoarele condiții, toate cu caracter obligatoriu (nu se exclud și nu se înlocuiesc una pe 
cealaltă):
 - completarea formularului de înscriere, ce va fi transmis persoanelor care au achitat 
taxa de participare sau care au câștigat invitații (aceștia vor avea responsabilitatea de a 
distribui formularul către ceilalți membri ai echipei), iar termenul limită de completare va fi 
transmis de organizator;
 - în orice echipă în care este cel puțin un participant minor va trebui să fie și cel puțin 
un participant adult, fiind de datoria persoanei majore/persoanelor majore să obțină 
documentele necesare în privința tutoriatului pe perioada evenimentului, dacă e cazul.
*Echipele sunt create de participanți, Exit Masters SRL nu-și asumă gruparea participanților pe echipe. Altfel spus, trebuie să vii cu 

echipa ta. 
 Doar prin bifarea condițiilor de mai sus se validează înscrierea și participarea la 
eveniment.
 De asemenea, pentru buna desfășurare a evenimentului și siguranța participanților, 
dar și pentru a beneficia la maximum de experiența propusă, este obligatoriu să se respecte 
și următoarele reguli:
1. Se va respecta distanțarea impusă de autorițări și oricare alte măsuri care vor fi în 
vigoare la data evenimentului.
1a. Organizatorul nu încurajează nerespectarea regulilor sau normelor legale pe tot 
parcursul activității. Astfel, activitatea și desfășurarea acesteia sunt conforme cu legile în 
vigoare și este de datoria participanților să nu se abată de la cursul evenimentului pentru a 
întreprinde alte activități care nu sunt conforme cu prezentul regulament sau cu legile în 
vigoare.
2. Organizatorii vor fi prezenți fie sub formă de persoane de legătură fie îndeplinind acțiuni 
de figurație, respectați indicațiile primite din partea acestora prin mijloacele de legătură 
stabilite pentru a nu interfera cu background-ul activității. Mijloacele de comunicare sunt
 a) telefonic, prin intermediul numerelor de telefon puse la dispoziție de organizatori 
și de participanți (la înscriere), în cazul schimbării acestuia, participanții vor anunța prin 
e-mail (exit.masters2019@gmail.com), schimbarea numărului de telefon.
 b) prin intermediul aplicației whatsapp, folosind numerele de telefon puse la 
dispoziție de organizator și de participanți (la înscriere), în cazul schimbării acestuia, 
participanții vor anunța prin e-mail (exit.masters2019@gmail.com), schimbarea numărului 
de telefon.
 c) prin e-mail, folosind adresa de e-mail (exit.masters2019@gmail.com) din partea 
organizatorilor și adresa pusă la dispoziție de participanți la înscriere.
 d) prin intermediul persoanelor de legătură din parcursul evenimentului.
 e) prin intermediul obiectelor care vor fi găsite pe toată desfășurarea activității.
 f) prin intermediul diverselor platforme, site-uri conturi online.
 g) alte mijloace de care vor fi comunicate în prealabil pe unul din canalele explicate 
mai sus.
* prin toate canalele de mai sus, organizatorul va pune la dispoziție participanților 
instrucțiuni și indicii pentru desfășurarea activității, reguli și task-uri  extra pentru 
îmbunătățirea experienței. 
** cu excepția punctelor d. și e. toate celelalte canale de comunicare pot fi folosite pentru a 
transmite informații relevante și în afara activității propriu zise (exemplu: prezentul 
regulament, schimbări de ore, locații etc., alte informații utile de ordin general).
***accesul la internet va fi unul extrem de important atât înainte de desfășurarea 
evenimentului, cât și pe parcursul acestuia.

3. Sarcinile din cadrul activității nu sunt cu caracter obligatoriu, dar pentru a beneficia de o 
experiență integrală, acestea sunt necesare, majoritatea fiind parte a unui set care duce la un 
rezultat doar prin bifarea întregului traseu. Există un șir principal al acțiunii cu sarcini care 
sunt interdependente și vor ajuta la rezolvarea misiunii și o serie de task-uri cu un nivel mai 
mic de implicare în cadrul activității mari, dar care dau o notă mai interesantă activității. Este 
decizia fiecăruia în ce task-uri se implică și cât de mult vrea să simtă experiența pusă la 
dispoziție, dar noi vă invităm să le parcurgeți pe toate. 
4. Dacă veți considera că un task vă duce în afara prezentului regulament, condiției de 
siguranță sau a normelor legale, vă rugăm să luați legătura cu organizatorul/organizatorii 
pentru a clarifica acest aspect.
5. Organizatorul a conceput activitățile astfel încât participanții să le poată parcurge în 
maximă siguranță. Modul în care participanții le interpretează cum se manifestă între 2 
puncte sau cum efectuează efectiv sarcinile adresate sunt exclusiv răspunderea 

participantului, organizatorul își declină orice responsabilitate pentru orice accident ce 
poate interveni. Consultați secțiunea recomandări.
6. Violența și agresivitatea, de orice fel (fizică, verbală) este complet interzisă cu orice factori 
interni (membri ai propriei echipe, membri ai altor echipe, organizatori etc.) sau externi (terți 
care intră involuntar în contact cu activitatea etc.) sunt strict interzise;
7. Deteriorarea obiectelor, fie cele din cadrul activității (obiecte puse la dispoziție de 
organizatori), fie cele care sunt ale domeniului public sau proprietate personală ale altor 
terți care intră în contact cu activitatea, cu sau fără voia lor, este complet interzisă. De 
asemenea, organizatorul nu răspunde pentru obiectele personale ale participanților. 
Consultați secțiunea recomandări;
8. Sunt interzise copierea, filmarea, înregistrarea, imortalizarea, transcrierea etc. pe perioada 
desfășurării activității și a sarcinilor din cadrul acestuia. Puteți găsi excepțiile de la această 
regulă , dacă există, în regulamentul specific al fiecărei activități;
9. Participarea la eveniment este una benevolă a tuturor participanților. Aceștia se obligă să 
nu se prezinte sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene sau să nu 
consume pe parcursul evenimentului.
10. Participanții vor avea dezinfectant și mască de potecție (masca de protecție este 
obligatorie dacă intrați în spații închise).
11. Participanții pot primi, în cazul în care nu mai doresc să participe la eveniment, sumele 
anunțate de providerul care pune la dispoziție documentul de acces la eveniment;
12. Organizatorii au următoarele drepturi (până la nivelul de îndatoriri în unele cazuri):
 a) să nu le permită sau să elimine din activitate persoanele care nu au dat/au dat curs 
parțial criteriilor de validare a participării, persoanelor care nu respectă prezentul 
regulament sau doresc în mod vădit să încalce norme legale pe durata evenimentului sau 
folosindu-se de pretextul evenimentului pentru a săvârși fapte ilegale.
 b) în caz de forță majoră, sunt valabile următoarele prevederi:
 Prin situațiile de forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea să influențeze 
semnificativ desfășurarea evenimentului: inundații, furtuni, dezastre naturale sau avertizări 
emise de organele și administrațiile competente (exemplu: cod portocaliu sau roșu, poate și 
galben în unele situații), războaie, acte de terorism etc.
 Evenimentul se va desfășura cât timp condițiile meteo și factorii terți permit 
desfășurarea acestuia. În cazul anulării evenimentului din orice motiv, organizatorul va pune 
la dispoziție participanților accesul la un alt eveniment similar în cuantumul sumei plătite 
inițial.
 Modificările survenite în urma deciziilor luate de organizatori în contextul forței 
majore vor fi anunțate prin intermediul canalelor specificate la punctul 2 împreună cu 2**.

 În caz de forță majoră, organizatorul este obligat să ia decizii de securitate asupra 
desfășurării activității și participanților. Astfel, poate lua decizii de modificări de program, 
amânări, anulări etc. În acest caz, participanții care nu beneficiază de experiență, vor fi 
compensați cu accesul la un eveniment similar.

 În cazul în care participanții nu mai doresc participarea la un alt eveniment (oferit sub 
formă de compensație), aceștia vor primi compensații conform Politicii pentru returnarea 
biletului a providerului de bilete.

Recomandări:
 Activitatea este una de acțiune în care rapiditatea cu care echipa ta rezolvă sarcinile 
este una relevantă, în aceste condiții avem următoarele recomandări ce țin de SIGURANȚA 
(și nu numai) voastră pe parcursul evenimentului:
 - Încercați să aveți măcar un ghiozdan sigur în cadrul echipei pentru a putea pune 
lucrurile ce pot aluneca ușor din buzunare. De precizat este faptul că dacă echipa este 
formată din mai mulți necunoscuți, încercați să păstrați asupra voastră lucrurile personale. Vă 
recomandăm să NU aduceți cu voi în cadru activității lucruri de valoare ce nu vă pot ajuta în 
cadrul activității sau care nu au o relevanță legală (carte de identitate etc.);
 - Pentru a evita situații neplăcute, este indicat să aveți o asigurare în caz de accidente, 
mai ales dacă nu aveți activă asigurarea „la stat”, astfel febra activităților va fi una acoperită;
 - Verificați condițiile meteorologice pentru a avea îmbrăcăminte și încălțăminte 
adecvată. Activitatea se va derula cât timp condițiile meteorologice nu sunt unele extreme 
(coduri portocalii sau roșii - chiar și galbene - emise de organele sau administrațiile 
competente competente).
 - În cadrul activității nu aruncați obiecte care vi se par că nu mai au relevanță, se  
poate să vă fie necesare și ulterior. Oricum, iubim natura și vă rugăm ca (cel puțin) pe durata 
activității să aruncați obiectele în locuri special amenajate.
 - Atenție sporită la deplasarea între 2 puncte, la urcarea și coborârea în și din mijloace 
de transport în comun, la traversările de străzi, alei etc. Toate acestea sunt exclusiv alegerea 
voastră. Înotatul sau zborul sunt exclusiv interzise pe durata evenimentului.
 - Traseul este gândit cât să se poată realiza la pas, deci introducerea unei mașini 
personale, biciclete etc. este inutilă și vă poate pune în situația de a nu vă putea deplasa în 
voie sau să ieșiți din condițiile legale locale. Mersul pe jos, combinat cu maximum un mijloc 
de transport în comun (deși nu este necesar) sunt suficiente.

 Complementar acestui regulament, dacă va fi cazul, vor exista anumite norme care 
vor fi valabile pe parcursul activității și vor fi specifice pentru fiecare eveniment în parte. 
Acestea vor fi transmise înainte de începutul evenimentului: Număr de indicii posibile, 
posibilitatea comunicării cu alte echipe și contextele în care se poate realiza etc.
 
 Mai jos puteți găsi imaginile conceptelor pentru care se aplică acest regulament. 
Fiecare concept mai are un regulament-anexă care delimitează și mai clar activitatea.
* Datele și orașele trecute pe imagini sunt cu titlu de prezentare.
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