
 

REGULAMENT  

“ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN” 
EXPERIENȚĂ DE REALITATE VIRTUALĂ 

PROGRAM ZILNIC, L-V: 1200-2000 S-D: 1100-2000,  

ÎN PERIOADA 6-31 DECEMBRIE 2019 

 

Durată experiență: 3 minute 

Nr. maxim de persoane: 2 

Restricţii de vârstă: recomandam copiiilor peste 5 ani 

Părinții sunt rugați să nu lase copiii nesupravegheați. Acesta nu este un loc de joacă. 

ATENȚIE: Daca tu sau copilul tău suferiți de epilepsie, probleme cu inima, tulburări grave de 

vedere, amețeli sau migrene puternice, pierderi de conștiență sau stări de leșin NU recomandăm 

sub nici o formă participarea la această activitate.  

 

Ce se întâmplă în ATELIER? 

 

1. Odată intrati in ATELIER, veți putea începe o aventură fantastică în Laponia, și să explorați atelierul lui 

Moș Crăciun! Vă invităm să luaţi cu voi pe cei dragi, dar maximum 2 persoane pentru o experiență 

optimă. 

2. Vă așezați cuminți în VAGONUL FERMECAT. Veți primi și o pereche de OCHELARII MAGICI, care vă 

ajută să călătoriți ca vântul și ca gândul. 

3. Vă puneți ochelarii magici, anunțați Ajutorul Moșului că sunteți pregătiți, și începe experiența de 

realitate virtuală. Veți explora împreună în ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN! 

4. Continutul fizic si psihologic vazut in realitatea virtuala poate fi deosebit de intens si de real. Astfel, 

corpul tau va reacționa in consecinta. Anumite tipuri de continut te pot speria, emotiona, bucura sau iti 

pot oferi o doză zdravana de adrenalina. Poti ameti, transpira sau avea dureri de ochi.  De aceea este 

foarte important sa comunici cu membrii echipei, iar in cazul in care manifesti unul din simptomele mai 

sus mentionate sa ne anunti mediat.  

5. La finalul experienței, te invităm să scrii MOȘULUI ce îți dorești de CRĂCIUN și să pui scrisoarea în cutia 

de scrisori pentru ca ea să ajungă la destinație. Are drum lung!  

 

PS: Până pe 24 decembrie, fii cât mai cuminte! 

 

Te rugăm sa respecti in permanență  instructiunile membrilor echipei noastre. 

Iulius Mall Timișoara nu își asumă responsabilitatea pentru neluarea în seamă a atenționarilor relatate 

mai sus sau a efectelor cauzate de utilizarea ochelarilor pentru realitate virtuala. 

Este interzis accesul in ATELIER cu animale de companie, arme de foc, arme albe, substanțe chimice  

dăunătoare, substanțe inflamabile, role, biciclete, trotinete. Vă rugăm să nu săriți, să nu alergați și pe cât 

posibil să aveți un comportament civilizat cu decorul și personalul ATELIERULUI, pentru a avea o 

experiență cât mai plăcută. De asemenea, va fi restricționat accesul personelor care poartă o ținută sau au 

un comportament indecent ori agresiv, a persoanelor aflate în stare de ebrietate ori sub influența 

substanțelor halucinogene. 
 

Prevederile Regulamentului se aplică tuturor vizitatorilor precum și personalului care deservește ATELIERUL LUI 

MOS CRACIUN și cuprinde regulile și normele de conduită necesare și obligatorii pentru buna desfășurare a 

activității. 


