REGULAMENT
“HAI ÎN TRUPA MOȘULUI!”
EXPERIENȚĂ MUZICALA SI DE
REALITATE AUGUMENTATA
PROGRAM ZILNIC, L-V: 1200-2000 S-D: 1100-2000,
ÎN PERIOADA 5-30 DECEMBRIE 2018
Durată experiență: 3 minute
Nr. maxim de persoane: 5
Restricţii de vârstă: nu există
Părinții sunt rugați să nu lase copiii nesupravegheați. Acesta nu este un loc de joacă.
Ce se întâmplă pe SCENA MUZICALA?
1. Ecranul live, OGLINDA MAGICĂ, transmite imagini live de pe SCENA cu cei aflați în perimetru,
precum și CURIOIZITĂȚI MUZICALE.
2. Mai întâi, avem nevoie de acordul vostru de prelucrare a datelor. Dacă nu doriți să fiți fotografiați la
final, puteți să nu completați formularul GDPR și experiența va rula fără a surprinde fotografia de final.
2. Odată urcați pe SCENĂ, veți putea începe experiența! Vă invităm să luaţi cu voi pe cei dragi, dar
maximum 5 persoane pentru o experiență optima (3 copii si 2 adulti).
3. La apăsarea BUTONULUI ROȘU, începe experiența de realitate augumentată.
4. Prin OGLINDA MAGICĂ veți putea să vă vedeți într-un decor de Crăciun, înconjurați de trupa Moșului de
animăluțe simpatice, pe care le puteți controla apăsând butoanele din fața voastră (urmăriți oglinda
magică). La apasarea fiecăruia din cele 5 butoane, fiecare animaluț va cânta la instrumentul său și veți
putea asculta prin căști sau boxe rezultatul mixajului vostru. Fiecare buton controleaza un instrument:
saxofon, tobă, mixer, pian, sau backing vocals/voce.
5. La finalul experienței, va apărea mesajul „Urmează momentul tău foto” și timerul 5,4,3..după care se
declanșează o fotografie a ceea ce se vede în OGLINDA MAGICĂ. ZÂMBIȚI!
6. Intră pe www.palasmall.online și ia-ţi poza cu noii tăi prieteni! Tot acolo downloadezi colinda pe care ai
compus-o alături de trupa lui Moș Crăciun!
Este interzis accesul pe SCENĂ 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 SCENEI, 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.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 SCENA MUZICALĂ
și cuprinde regulile și normele de conduită necesare și obligatorii pentru buna desfășurare a activității „HAI IN
TRUPA MOSULUI”

