
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A POLIGONULUI AIRSOFT 

 

1. Informatii de ordine generala: 

Poligonul este accesibil persoanelor fara discriminare, în limitele impuse de prezentul regulament si de 

ansamblul regulamentelor organizatorului (precum dar nu limitativ - regulamentul de joc), iar pentru a 

avea acces este nevoie de acceptul prealabil care va fi acordat doar după luarea la cunoștință a  

prezentului regulament.  

Conținutul acestora sunt implementate strict în interesul și pentru siguranța celor prezenti în perimetrul 

poligonului. Orice reclamație ulterioară accesului cu privire la aplicarea regulamentelor interne nu va fi 

luată în considerare, aceasta fiind tardivă. 

Astfel, prin accesul în perimetrul poligonului, toate persoanele consimt implicit să respecte regulile 

impuse de prezentul regulament si de ansamblul regulamentelor organizatorului în mod irevocabil și 

necondiționat, neputând invoca necunoașterea lor, cât timp se află în incintă. In cazul minorilor, 

consimțământul este exprimat de către părinți sau însoțitorii adulți. Aceștia sunt responsabili atât de 

siguranța minorului, cât și de comportamentul acestuia pe durata prezenței în poligon. 

Pentru motive temeinice, Poligonul își rezervă dreptul de a selecta clienții în mod nediscriminatoriu și 

doar în interesul păstrării unui climat propriu recreerii și entertainment-ului. 

Vă rugăm țineți cont de recomandările, observațiile și avertismentele personalului autorizat al 

poligonului. De asemenea este important sa îndrumați persoanele minore spre respectarea 

regulamentului și acordarea atenției cuvenite observațiilor și avertismentelor formulate de către 

personal. 

CITIREA/LUAREA LA CUNOSTINA A ACESTOR REGULI ÎNAINTE DE ACCESUL ÎN INTERIORUL PARCULUI 

ESTE OBLIGATORIE ! RESPECTAREA ACESTOR REGULI POT ELIMINA RISCUL UNUI ACCIDENT ! 

 

2. Destinatia poligonului. 

Poligonul este destinat exclusiv activitatilor de tragere pentru antrenament si agreement. 

 

3. Categoriile de arme permise in poligon. 

Poligonul accepta folosirea exclusive a armelor neletale si a armelor pentru agrement (replici airsoft, 

arcuri, arbalete, aer comprimat, etc.) care sunt puse la dispozitie exclusiv de personalului autorizat al 

poligonului. Accesul cu arme proprii este stict interzis.  

 

4. Conditii minime obligatorii pentru accesul in poligon, de utilizare a poligonului si a 

echipamentelor.  

• accesul oricaror persoane în perimetrul, spatiul sau incaperile care formează poligonul de 

tragere se va face numai cu un însoţitor din cadrul personalului autorizat al poligonului, la indicaţiile 

acestora şi numai după verificarea echipamentului de protectie; 

• au drept de acces in poligon in vederea desfãşurarii activitãţilor de tragere persoanele cu 

capacitate deplina de exercitiu care au împlinit vârsta de 18 ani. Accesul minorilor este posibila numai 

prin însoţirea acestora de catre parinte sau insotitorul adult şi prin semnarea acordului de participare de 

către parinte sau insotitorul adult. 

• orice persoană care doreşte să desfăşoare activităţi de tragere, sunt obligate să prezinte spre 

legitimare la intrarea în poligon documente de identitate (paşaport sau carte de identitate), in vederea 

dovedirii varstei de acces. 
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• Este strict interzisă deplasarea cu arma în afara zonei desemnate pentru desfăşurarea 

evenimentului de tragere. 

• Pe toată perioada desfăşurării evenimentului, arma se ţine fără încărcător şi cu bateria 

deconectată. Încărcarea şi conectarea bateriilor se va face doar la intrarea pe suprafaţa de joc la 

indicaţiile personalului autorizat al poligonului. Este permisă doar utilizarea bilelor biodegradabile 

indiferent de zona în care se folosesc. Este strict interzisă executarea tragerii pe orice altă directie sau în 

altă locaţie din afara zonei desemnate pentru desfăşurarea  

evenimentului de tragere. 

• Purtarea echipamentul individual de protecţie în poligonul de tragere este strict obligatoriu, si 

constă în ochelari de protectie. Nu este permis accesul in poligonul TACTICAL PARK fara a avea 

declaratia pe proprie raspundere completata si semnata. 

• În cazul în care apare un incident pe parcursul şedintei de tragere, trăgătorul semnalizează acest 

lucru prin ridicarea mâinii şi anunţă vocal: “INCIDENT” rămânând pe poziţie fără a se întoarce cu arma în 

altă direcţie şi fără a încerca să-şi remedieze incidentul fără acordul instructorul de poligon. 

• Remedierea defecţiunilor la armamentul cu care se execută tragerea se face în afara zonei 

desemnate pentru desfăşurarea evenimentului de tragere, numai după ce a fost descărcata şi asigurata, 

în prezenţa instructorului în poligonul de tragere. 

 

5.  Interdictii 

In vederea asigurării cadrului organizatoric, pentru desfăşurarea în condiţii de securitate a trăgătorilor, 

pentru protejarea personalului poligonului, a  

participantilor, precum şi pentru prevenirea producerii de evenimente nedorite, victime, pagube, 

accidente, in cadrul Poligonului TACTICAL PARK sunt strict  

interzise: 

• introducerea de arme şi muniţie; 

•  introducerea şi consumul de băuturi alcoolice; 

• introducerea şi consumul de droguri sau medicamente ale căror efecte sunt de natură să 

afecteze securitatea tragerii; 

• accesul persoanelor aflate sub efectul băuturilor alcoolice, al substanţelor halucinogene, 

psihotrope sau al medicamentelor ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii; 

• accesul persoanelor care se afă într-o stare avansată de oboseală sau suferă de o afecţiune 

temporară care poate genera o stare de pericol în condiţiile  

folosirii armelor; 

• accesul persoanelor care prezintă semne de instabilitate sau labilitate psihică; 

• accesul în incinta poligonului cu animale; 

• fumatul pe aliniamentul de aşteptare şi de tragere. 

• îndreptarea armelor asupra persoanelor, lateral şi spre spatele poligonului indiferent daca sunt 

sau nu încărcate; 

• lăsarea armamentului nesupravegheat, chiar şi pentru intervale scurte de timp; 

• simulările de “ochire” sau îndreptarea armei către alte persoane – inclusiv propria persoană – 

chiar dacă arma este descărcată; 

• executarea tragerilor când personalul de întreţinere se află în câmpul de tragere   (la ţinte); 
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• accesul în zona de tragere şi de siguranţă a oricărei alte persoane pe timpul executării tragerilor; 

• manipularea sau verificarea armelor în alte zone decât pe aliniamentul de tragere. 

• schimbul de arme între trăgători înainte sau pe timpul executării şedinţei de tragere. 

• plecarea de pe aliniamentul de tragere cu arma încărcată, neverificată sau cu arma în mână. 

 

6. Normele de conduita in incinta poligonului de tragere 

• Folosirea regulamentară a echipamentelor, obiectelor și a mobilierului din Poligon este 

obligatorie. Vizitatorii au obligativitatea de a asculta instructajul prealabil, tehnicile de protecţie 

individuală și utilizarea echipamentului și de a urma întocmai instrucțiunile personalului calificat din 

cadrul Poligonului.  

• Este strict interzisă distrugerea și/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări sau amenajări 

din incinta poligonului; 

• Orice acțiune de distrugere parțială sau totala a bunurilor, echipamentelor și/sau a dotărilor sau 

amenajărilor din incinta poligonului va fi imputată celui responsabil, respectiv in cazul copiilor va fi 

imputata părinților sau însoțitorilor adulți. Valoarea de despăgubire a bunurilor, echipamentelor, 

obiectelor și a dotarilor, mobilierului distrus parțial sau total, va fi stabilită la valoarea de inlocuire de 

nou; 

• Accesul în perimetrul Poligonului este permis conform programului afișat; 

• Este interzis comportamentul agresiv, atât fizic, cât și verbal la adresa celorlalți participanti 

și/sau a personalului din cadrul poligonului; 

• Este strict interzisă introducerea/folosirea/abandonarea oricărui obiect ascuțit sau casant, ce 

poate provoca răni sau a armelor de orice gen; 

• Este interzisă aprinderea focului în perimetrul poligonului; 

• Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice; 

• Este interzisă introducerea și consumarea în incinta poligonului a băuturilor sau a mâncărurilor, 

altele decât cele comercializate de personalul poligonului.  

• Este interzis căţăratul în copaci, pe gard, magazii sau alte obiecte/suporturi care pot prezenta un 

pericol; 

• Sunt interzise: filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje și interviuri în scop comercial în 

incinta Poligonului, fără acordul administratorului, obținut în prealabil. 

 

7. Disclaimer 

Prin citirea prezentului regulament, participantul major si respectiv părinții sau însoțitorii adulți in cazul 

minorilor participanti, își exprimă acordul privind posibilitatea includerii imaginii în obținerea de 

materiale foto-video profesionale care pot fi utilizate fără restricții pentru ilustrare și suport comercial; 

Prin acceptarea acestor condiții, Poligonul si organizatorul este protejat de orice revendicare cu privire la 

dreptul la imagine. 

Poligonul si organizatorul nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite și prejudicii 

cauzate terțelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanți a indicațiilor personalului 

poligonului și a prevederilor impuse de prezentul regulament si de ansamblul regulamentelor 

organizatorului. 

Dacă ați consumat băuturi alcoolice sau suferiți de diverse probleme medicale, Poligonul si organizatorul 
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nu își asumă responsabilitatea pentru nici un incident care rezultă din existența unei situații medicale 

precare sau nerespectarea instrucțiunilor personalului. 

Poligonul si organizatorul nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca 

urmare a căderilor de ramuri/crengi. 

Pentru urgențe medicale apelați 112. 

IMPORTANT! POLIGONUL SI ORGANIZATORUL ÎȘI REZERVĂ URMĂTOARELE DREPTURI: 

Să excludă din poligon, fără rambursarea taxelor de intrare sau a sumelor achitate in prealabil, 

participanții care încalcă regulile de securitate și disciplină impuse, precum și participanții care prezintă 

un comportament inadecvat care ar afecta desfășurarea normală a activităților; 

Să nu permită intrarea în poligon a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice și/sau a 

substanțelor cu efect halucinogen; 

Să întrerupă sau să anuleze activitățile, fără rambursarea taxelor de intrare sau a sumelor achitate in 

prealabil, în cazul unor condiții meteorologice  

nefavorabile (vânt puternic, furtună, ploaie abundentă); 

Să limiteze accesul în incinta poligon în timpul desfășurării anumitor evenimente speciale. 

 

PRIN ACHITAREA TAXEI AFERENTE DESFASURARII  EXERCITIILOR DE TRAGERE IN POLIGONUL AIRSOFT 

CLIENTUL ISI ASUMA LUAREA LA CUNOSTINTA A PREZENTULUI REGULAMENT SI VA ACTIONA IN 

CONFORMITATE CU ACESTA. 

 

 


