Terms & Conditions:
For Tickets:
• Tickets are personal. Resale or Commercial usage of tickets without
prior written permission will cause their immediate cancellation.
• Tickets are valid only for the specific date and time shown theron and
may not be replaced, refunded or exchanged for any reason.
• Entry timings and/or ticket prices may be changed, varies or amended
without prior notice.

For Website:
• All visitors and/or their belongings will undergo security check (x-ray
examination and inspection of bags). Failure to comply will result in
non-admission & no refund.
• Personal belongings must be kept in a safe place. Liability for any lost or
stolen property is expressly excluded.
• Large bags and strollers must be kept at the reception counter during
visit period.
• All liability arising out of loss of or damage to any personal property
or loss of life, personal injury to any person, whether as a result of any
persons negligence or not are expressly disclaimed.
• Children under age of 12 must be accompanied by an adult at all times
during the visit.
• Usage of offensive, abusive, threatening language or violent behavior
that affects the safety of others and/or the attraction will not be
tolerated.
• Respectful clothing must be considered.

• Responsibility for inclement weather conditions effecting visibility is
hereby disclaimed.
• Photos and/or video recordings are only allowed at the Bridge area and
may not be commercially used. Usage of cameras may be disallowed at
any time without notice.
• No food, beverages, pets or smoking allowed.
• Beverages and snacks are available only at the bridge counter area and
outside the frame around the fountain.
• Items displayed on exhibitions must not be touched and/or removed.
• Pay attention while walking with heels on “smart glass” at the bridge
area for safety reasons.
• Don’t lean or climb over the railing.
• Don’t sit or place children on the railing.
• Toys and sharp tools are not allowed.

For Social media (Poster & info graphics to be designed):
• Children under age of 12 must be accompanied by an adult at all times
during the visit.
• Respectful clothing must be considered.
• No food or beverages allowed.
• No pets allowed.
• No smoking allowed.
• Items displayed on exhibitions must not be touched and/or removed.
• Don’t lean or climb over the railing.
• Don’t sit or place children on the railing.
• Toys and sharp tools are not allowed.

الش ـ ــروط و األحكـ ـ ـ ـ ــام
الشروط و األحكام للتذا كر:
• التذكــرة شــخصية وغيــر صالحــة لالســتخدام التجــاري ،وإن اســتغاللها مــن دون إذن
مســبق ســيؤدي إىل الغاءهــا بشــكل فــوري.
• التذكــرة صالحــة فقــط يف يــوم وتاريــخ ووقــت اإلصــدار وال يجــوز اســتبدالها او اســترجاعها
أو تغييرها ألي ســبب من األســباب.
• مواعيد التذكرة وسعرها قابل للتغيير دون إشعار مسبق.

الشروط و األحكام للموقع اإللكتروين:
• على جميع الزوار االلتزام بقانون تفتيش األمتعة الشخصية يف نقاط التفتيش.
• يتحمــل الزائــر مســؤولية المحافظــة علــى األغــراض الشــخصية علمــا بــأن إدارة بــرواز
ديب غيــر مســؤولة عــن ضياعهــا أو فقدانهــا.
• يمنــع منعــا باتــا ادخــال عر بــات االطفــال والحقائــب كبيــرة الحجــم ،حيــث يمكــن
تســليمها عنــد نقطــة اســتالم األمتعــة يف منطقــة االســتقبال.
• يتحمــل أوليــاء األمــور مســئولية مراقبــة أطفالهــم دون ســن  12ســنة خــال وقــت
الز يــارة.
• ال يســمح باســتخدام األلفــاظ البذيئــة أو األســاليب العدوانيــة التــي مــن شــأنها ان تهــدد
أمــن وســامة اآلخريــن أو المــكان.
• االلتزام بالمالبس المحتشمة.
• إدارة برواز ديب تخلي مسؤوليتها يف حال حدوث أي ظروف جوية تحجب الرؤية.
• يســمح بالتقــاط الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو فقــط يف منطقــة الجســر مــع مراعــاة
عــدم اســتغالل الصــور أليــة أغــراض تجاريــة ،ويحــق إلدارة البــرواز منــع التصويــر يف
أي وقــت.
• يمنــع إدخــال األطعمــة والمشــروبات ،أو اصطحــاب الحيوانــات األليفــة ،أو التدخيــن

داخــل بــرواز ديب.
• يســمح بشــراء المشــروبات والوجبــات الخفيفــة مــن مناطــق البيــع المخصصــة فقــط
بمنطقــة الجســر و المنطقــة الخارجيــة حــول النافــورة.
• يمنع لمس أو تحريك أي من المقتنيات الموجودة يف المعارض أو العبث بها.
• توخــي الحــذر خــال المشــي بالكعــب العــايل علــى «األرضيــة الذكيــة» يف منطقــة الجســر
وذلــك حفاظـا ً علــى أمنكم وســامتكم.
• إدارة بــرواز ديب تخلــي مســؤوليتها يف حــال حــدوث أي فقــدان أو ضــرر ألي أمتعــة
شــخصية أو حالــة وفــاة أو إصابــات ألي شــخص ناتجــة عــن إهمــال أو أي ســبب آخــر.
• ال تتكئ أو تتسلق الحواجز
• ال تجلس أو تضع األطفال على الحواجز.
• يمنع اصطحاب األلعاب واألدوات الحادة.

الشروط و األحكام للموقع التواصل االجتماعي وطباعة البوسترات:
• يتحمــل أوليــاء األمــور مســئولية مراقبــة أطفالهــم دون ســن  12ســنة خــال وقــت
الز يــارة.
• االلتزام بالزي المحتشم.
• يمنع إدخال األطعمة والمشروبات.
• يمنع اصطحاب الحيوانات األليفة
• يمنع التدخين.
• يمنع لمس أو تحريك أي من المقتنيات الموجودة يف المعارض أو العبث بها.
• ال تتكئ أو تتسلق الحواجز
• ال تجلس أو تضع األطفال على الحواجز.
• يمنع اصطحاب األلعاب واألدوات الحادة.

