Motorcity & Buildercity
Məkan Qaydaları
Facility Rules & Regultions

Bu ərazi yaşı 3-12 aralığında olan ziyarətçilər üçündür.
This area is for visitors, 3 to 12 years old.

Café-dən alınan içki və yeməklərin istehlakı əvvəldən müəyyənləşdirmiş yerlərdə
mümkündür.
Food and beverage purchases from the Café can be consumed only at the designated area.

Arzulayan şəxslər Café-də əlavə ödəniş edərək, Motor City üçün əlavə dövr (tur) satın
ala bilər.
Visitors can purchase an extra tour for the Motorcity activity by paying an additional fee at the Café section.

Ləvazimatların və müvafiq geyimin geyinilməsi və çıxarılması əsnasında nəzarətçilərin
təlimatlarına riayət etmək təhlükəsizlik məqsədi ilə vacibdir.
Compliance with the instructions of the staff when wearing and removing the equipment is mandatory for
safety reasons.

Ziyarətçilərin təhlükəsizliyi məqsədi ilə tətbiq olunan məhdudiyyətlər xüsusi
lövhələrdə göstərilib və tətbiqi vacib hesab olunur. Bundan əlavə məhdudiyyətlər də
tətbiq oluna bilər. Daha ətraflı öyrənmək üçün məlumat şöbəsinə yaxınlaşın.
Capacity and weight information is indicated with signages and it is mandatory for visitors to comply with
these rules for security reasons. Additional limitations may apply. Detailed information can be obtained
from the reception.

Ərazilərə yemək və içki ilə daxil olmaq qadağandır.
No food or drinks allowed inside the facility.

Ziyarətçilər parkur nəzarətçilərinin yönləndirmələri və bələdçiliyinə daim riayət
etməlidir.
Visitors must always follow the guidance of the park staff.

Parkur nəzarətçilərinin və mərkəzin digər rəsmilərinin yönləndirmələrinə və
bələdçiliyinə əməl edilmədiyi halda, əyləncə parkının nəzarətçiləri əraziyə buraxmama
və ya başqa əraziyə yönləndirmə hüququnu əlində saxlayır.
Facility management has the right to exclude visitors from the relevant activity or direct them to a
different activity in the event that the directions of the staff is not being followed.

Bir bilet ilə əraziyə yalnız bir dəfə giriş mümkündür. Gün içində bir neçə dəfə giriş-çıxış
etmək mümkün deyildir.
Tickets are for single use only. No exit and reentry allowed during the day.

Böyük müşahidəsi və müşaiəti olmadan uşaqların ərazidə gəzməsi qadağandır.
Kids cannot use the facility alone. They have to be accompanied by an adult.

Biletlərin girişdə təsdiqi və möhürlənməsi vacibdir.
Tickets must be confirmed and stamped at the reception.

Ziyarətçilər özlərinin və uşaqlarının təhlükəsizliyindən məsuldur. Məkan rəsmiləri şəxsi
diqqətsizlik ucbatından baş vermiş qəzalara görə məsuliyyət daşımır.
Visitors are responsible for their own and their children’s safety. The facility management does not take
responsibility for personal security problems caused by individual negligence.

Alkoqollu şəxslərin əraziyə daxil olması və alkoqollu içki istifadəsi qadağandır.
Alchohol use is strictly prohibited inside the facility.

Ərazi daxilində tütün və bu qəbildən olan məhsulların istehlakı qadağandır.
It is strictly forbidden to use tobacco and similar products inside.

Ərazi daxilində qabıqlı çərəzlərin, çəyirdəkli məhsulların istahlakı və saqqız çeynəmək
qadağandır.
The use of nuts and chewing gum is forbidden.

Əraziyə ev heyvanları ilə daxil olmağa icazə verilmir.
Pets are not allowed inside the facility.

Məkanlarda ləvazimat və ya fəaliyyətin özü ilə bağlı xüsusi və əlavə qaydalar tətbiq
oluna bilər. Bu qaydalar məkan girişində imzalanan sənədlərdə detallı göstərilib.
Məkanın qəbul bölməsindən ətraflı məlumat əldə etmək mümkündür.
Facilities may have special and additional rules regarding equipment or activities. These rules are
presented in detail in the written forms required to be signed before your entrance to the facility. More
information can be obtained from the facility receptions.

Şəxsi və qiymətli əşyaların məsuliyyəti, nəzarəti və izlənməsi əmanət dolablarından
istifadə olunmuş olsa belə, ziyarətçinin özünə aiddir və dəyərli əşyaların məsuliyyəti
heç bir şəkildə məkan rəsmilərinə aid deyil.
The safety of personal items belong to the visitors even if they are stored inside lockers, facility does not
accept the responsibility of lost belongings.

Məkan rəsmiləri zəruri görüldüyü halda istənilən vaxt fəaliyyətləri dayandırma
hüququna sahibdir.
Facility management has the right to terminate activities at any time if deemed necessary.

İmzalanan sənəd ilə birlikdə, bilet almış şəxslər və ziyarətçilər məkanın ümumi
qaydalarını qəbul etdiklərini və məkanda yarana biləcək neqativ vəziyyətdə
məsuliyyəti qəbul etmiş sayılırlar.
Visitorss accept the general rules of the facility by singing the “general rules” and accept the responsiblity.

6 yaşından balaca uşaqların böyük müşahidəsi və müşaiəti olmadan ərazidə daxil
olması qadağandır.
Kids above 6 years old cannot enter the facility alone. They have to be accompanied by an adult.

3-6 yaş arası uşaqlar ancaq bələdçi xidmətindən yararlanaraq məkanlara valideynsiz
giriş edə bilərlər. Kassa və qəbul bölmələrindən əlavə məlumat əldə edə bilərsiniz.
Kids 3 to 6 years old can only use the facility with accompanied by guide servise.

