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دليل الوجهة الترفيهية

  

الخاصةاإلحتياجات  ذويبالزوار يحتوى على المعلومات الخاصة    

 

 المغامرات من عالم  إم جي يآتم تحضيره بواسطة:  

 فريق ادارة العمليات           

 

 

 

  



IMGWOA/D04/OPS/OpP08 – Park Access Guide Arabic  Page 2 of 15 
Issue 01 Revision 05 – August 2016 

 مرحبا .1
أكبر وجهة ترفيهية كلداري وتعد  مصطفىو  الياس مجموعة آي إم جي عالم من المغامرات إحدى المشاريع المملوكة من قبلالوجهة الترفيهية تُعتبر 

من مناطق "آي إم جي عالم من المغامرات"  ناوتمثل اثنت واحد. ناتقدم لزوارها من حول العالم أربع مغامرات ملحمية تجمعها في مك، وفي دبي

مغامرة الديناصور"  -الترفيهية األربع عالمتين تجاريتين معروفتين عالمياً هما "كارتون نتورك" و"مارفل"، بينما تشكل منطقتي "الوادي المفقود 

 كلداري مصطفىو تهما مجموعة إلياس و"آي إم جي بوليفارد" مفهومين أساسيين طور

مليون  1.5إلى الم من المغامرات اكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم التي يتم التحكم في درجات حرارتها و التي تمتد على مساحة تصل آي إم جي ع

وستضم مجموعة مميزة من األفعونيات التي تزيد من وتيرة الحماس لدى الضيوف، باإلضافة إلى ألعاب ممتعة ووجهات ترفيهية مستوحاة  .قدم مربعة

كما ستحتضن أيضاً عدداً من المرافق من الشخصيات الكرتونية لمحطة "كارتون نتورك" وأبطال "مارفل" الخارقين والديناصورات المدهشة. 

شاشة  12فضالً عن يتم تقديمها ألول مرة في العالم، باإلضافة إلى عدد من متاجر التجزئة المتخصصة وتجارب تناول طعام حصرية،  الترفيهية التي

عرض سينمائية حديثة. تقع "آي إم جي عالم من المغامرات" ضمن مشروع "سيتي أوف أرابيا" على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتُشكل وجهة 

 ئالت أفضل المرافق الترفيهية في دبي والعالم.عالمية تقدم للعا
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 دليل الدخول .2

 نظرة عامة على الدليل

 .الزوارالمطلوب من البالغين لمرافقة ومساعدة بعض ما الوجهة الترفيهية وخالء إ تم اعداد الدليل العطاء صورة عامة وواقعية عن كيفية ممارسة االلعاب وتفاصيل

م قدراتك التخاذ يتقي فيكل لعبة سوف تساعدك  فيالمتوفرة بالتفاصيل على اللوحات االرشادية ن والسالمة اشروط وقواعد االمإلى باالضافة  ،هذا الدليل أنمل أن

 .ة االلعاب والمغامراتالقرار المناسب لتجربة وممارس

واربطة  اجراءات السالمة تفرض علينا استخدام احزمة نعاب وذلك أللاأل وأمن المغامرات  أيالحذر قبل ممارسة  يسيدة حامل نحن ننصح بتوخ أليبالنسبة  

 .لهن اذىتسبب قد  التيو ماناال

 عند مدخل الوجهة الترفيهية قسم عالقات الزوارإلى التوجه للمزيد من المعلومات نرجو

 WOA / 600 500 962 500 600تزورنا اتصل بنا على  أنقبل 

  www.imgworlds.com يموقعنا االلكترون وازور

  guestrelations@imgworlds.com يبريد الكترون

بخصوص هذا أو المغامرات سواء بخصوص منشأتها  من عالم آي إم جيعن مقترحات أو تعليقات  أينعرف اذا كنت قد استمتعت بزيارتك. ونرحب ب أننود 

  الدليل.

 الخاصة اإلحتياجات  ذويالتذاكر للزوار 

تذكرة  فستقدم الوجهة الترفيهيةحالة تقديم دليل على االعاقة  فيو لدخول الوجهة الترفيهية الخاصة شراء تذكرة ليوم واحداإلحتياجات  ذويالزوار يتوجب على 

 للمساعدةية لشخص مرافق نامج

حكام طبقا لقواعد وأاإلخالء عملية أثناء ممارسة اللعبة اوأثناء الخاصة خصوصا اإلحتياجات  ذويالزائر يكون بالغ وقادر على مساعدة  أنالشخص المساعد يجب 

 الوجهة الترفيهية

 صحاب التذاكر السنوية أ

فقط من قبل يمكن استخدامها عند شراء التذكرة السنوية. تذكرة المساعد  لشخص مساعد يةنلخاصة مؤهل للحصول على تذكرة مجاااإلحتياجات  ذويالزائر يعتبر 

 الخاصة.اإلحتياجات  ذويالمرافق عند مرافقة الزائر 

 تعويض. أي أوالنقود  إرجاعالتذكرتين دون  إلغاءإلى  يؤديعلى كل من التذكرة السنوية وتذكرة المساعد مما قد  ا  سلبيؤثر سوء استخدام تذكرة المساعد 

  

http://www.imgworlds.com/
mailto:guestrelations@imgworlds.com
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 الخاصة اإلحتياجات تصريح حول   .3
 .منةآبيئة  فيالزوار على المتعة  للتأكد من حصول بذله من جهد  ما يمكنكل المغامرات  من عالمإم جي  آيستبذل 

  الخاصة.اإلحتياجات  ذويليست دائما مناسبة للزوار  التيوذلك بسبب تصميمها وطبيعتها و قويا   بدنيا   جهدا   الوجهة الترفيهية فيلدينا لعاب بعض األ تتطلب 

اإلحتياجات ذوي سالمة خطر على  أيذا شعرت االدارة بمن االلعاب إ أيوممارسة  من الزوار أي منع دخول فيالمغامرات الحق من عالم إم جي  آيتمتلك 

 ن.يخرمن الزوار اآل أيو أ الخاصة

ه يوجد ما يؤكد ويبرر أنعلى االطالق طالما  اً تميزهذا ال يعد  نإوالسالمة ف ماناألمن االلعاب للحفاظ على  أي استخدامالوجهة الترفيهية منع ادارة قرت أاذا  

  القرار.

  مباشر.مديره ال من آخر رأيسوف يحصل على حد موظفينا من الزوار من قبل أ أيالمة شك حول سوفي حالة وجود  هتمام بالزوار.تم تدريب موظفينا للعناية واأل

 ماناالقواعد ل تقبلكم وتفهمكمالمغامرات تأمل  من عالم آي إم جي .4

أوائل  هي مننذكركم: سالمة وراحة زوارنا  أنوالسالمة ونود 

.اإهتمامن
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 دليل الدخول

 مواقف السيارات

والذين يضعون عالمات  الخاصةاإلحتياجات  ذوي. الزوار الوجهة الترفيهيةمواقف سيارات  فيتكون متوفرة س الخاصةاإلحتياجات  ذويمواقف السيارات للزوار 

 ثبات الشخصية..الصورة  طلب تقديميتم  أنمن الممكن من استعمال مواقف السيارات المخصصة لهم. ) نعلى سياراتهم سيتمكنوالخاصة اإلحتياجات ودليل 

 .الخاصةاإلحتياجات  ذويعدد محدود من مواقف السيارات المخصصة للزوار  األخذ بعين االعتبار وجودالرجاء  

 .نحجز لك موقف لسيارتك ولكن هذا غير مضمون دائما   أنسوف نحاول مقدما  تصال إذا قمت باأل

 المتحرك يايجار الكرس

 ي. الكراسالمتحركة يالكمية المحدودة لدينا من الكراس وذلك بسببسنوفر ذلك ألول القادمين زيارتك أثناء متحرك  يالحصول على كرس فيلو كنت ترغب 

حالة  فيدرهم كوديعة.  100ترك مبلغ  الموظفونبوليفارد بجوار المدخل. سوف يطلب منك إم جي  آي فيالمتحركة متوفرة لدى قسم عالقات الزوار والموجود 

 المرافق لك. الرجاء سؤال الشخص ك تريد المزيد من المساعدة أن

 لمياهدورات ا

خاصة ضمن دورات المياه  مرافق الخاصة. وتتوفراإلحتياجات  ذويللزوار مرافق السيدات متوفر بها أو سواء للرجال  جميع دورات المياه في الوجهة الترفيهية

 .الخاصة والذين يحتاجون المساعدةاإلحتياجات العائلية لذوي 

 مبيعات المجموعات

  .يحجزون التذاكر مقدما  لذين سعار خاصة للزوار متوفرة لأ

  WOA 500 600 المبيعات على فيتصل بموظاال الرجاء 

جل الحصول على المشورة ل بخدمة العمالء قبل الزيارة من أاالتصا الخاصةاإلحتياجات  ذوينقترح على المجموعات الكبيرة من الزوار والذين معهم زوار 

 واالطالع على الخدمات المتوفرة.

 االوليةاالسعافات 

 قسم عالقات الزوار . فيموظفينا  الرجاء استشارةالمفقود.  منطقة الوادي فيوبالتحديد الوجهة الترفيهية خدمة االسعافات االولية متوفرة داخل 

 االولية.لتقديم االسعافات مؤهلين الموظفين الالعديد من  لوجود. باالضافة 24x 7 مديور فياالسعافات االولية متوفرة عن طريق مستش
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 االلعاب و الترفيه .5

 والسالمة مانألا قيود

نسعى جاهدين للسماح  حاء العالم. بينماأنجميع  فين والسالمة امشروط األ مع متطابقة تماما  المغامرات  من عالمآي إم جي  فين والسالمة امشروط ومعايير األ

   والموظفين. زوارسالمة ال مانبعض القيود والشروط لضتوجب علينا فرض يه أنال إدينا ل يةلتمتع بتجربة ترفيهباللجميع 

 .ولويتناأس أتبقى دائما السالمة على ر الوجهةكمسؤليين عن ادارة 

 القيود العامة

ضافية خاصة بكل إوأحكام يوجد وشروط  هأنالزوار األخذ بعين االعتبار بتنطبق على الجميع ويجب على  التين والسالمة العامة وامهو تفاصيل قيود األ ما يلي
  .استخدامها بمشاهدة اللعبة وطريقة عملها قبل اتخاذ قرارزوارنا لعبة. لذلك ننصح 

 :زهات لدينا غير مناسبةنتلعاب والماأل

 المخدرات.أو تحت تاثير الكحول  زوارلل
 ضعيفة.الصحية الحالة ال لزوار ذول

 النساء الحوامل.
 مراض ضغط الدم.أو أالدورة الدموية  ،العنق فيوالذين لديهم مشاكل أالظهر أو  مراض القلبأون من ناالذين يع لزوارل
 .بسبب اللعبة تتفاقم حالتهم الصحية سلبا   أنممكن  التيون من بعض المشاكل الصحية وناوا يعناو كأ عملية جراحية مؤخرا   أيجروا أالذين  لزوارل
 .الكبار ناحضأطفال بالجلوس وتجربة اللعبة بين ه غير مسموح لألأنة مستقيمة. كما وضعي فيالجلوس أو  يالطفال الذين ال يستطعون المشل

 

 الخاصةاإلحتياجات  ذويل والسالمة ماناألقيود 

 االحتاجات الخاصة. ذوي زوارلل المتوافق عليها عالميا   واالحكام المغامرات تطبق الشروط من عالمإم جي  آي

شطة أنيعيق  بالتالي الذيالنمو و فيمشاكل أو عاطفية  ،عاقة حسيةإلديهم  أوعقلية وأبدنية  عاقةإالذين لديهم  شخاصاالحتاجات الخاصة هم األ ذويشخاص األ
 حياتهم الرئيسية.

لدى الوجهة الترفيهية بعض ولكن  لتوفير وقت ممتع لهم كباقي الزوار قصى جهدناأونحن نبذل  مرحب بهم دائما  بالوجهة الترفيهيةالخاصة اإلحتياجات  ذوي الزوار
 لعاب.األ بعضممارسة وتجربة  من منعهمت التيو والسالمة ماناالشروط 

لعبة الخاصة مع كل اإلحتياجات  ذوي زوارمخصص لل كحد اقصى مقعد واحد يتوفر. لعابالتالية لجميع األالعامة الشروط  المغامرات من عالم آي إم جيلدى 
 المسؤل عن رعايتهم.خص المرافق لهم ولجلوس بجوار الشجب عليهم اتويو

 

 لعاب.بعض األ فيماكن مخصصة أ فيالخاصة والشخص المرافق لهم بالجلوس اإلحتياجات  ذوي زواراله يتوجب على نإلخطة الطوارئ ف وفقا  
 

من  أيو أعلى وضعية الجسم خالل االهتزاز  يكون لديهم القدرة على الحفاظ أنوخرين آلا من بدون مساعدةالجلوس بوضعية مستقيمة  زواراليتوجب على 
 حركات اللعبة.

 
 ،خالء الوجهة الترفيهيةإمر فسهم اذا تطلب األأن مساعدةيستطيعوا  أنخرين للخطر وآلو اأ فسهمأن وايعرض أنالدخول والخروج من اللعبة دون  الزواريتوجب على 

عملية الصعود. اذا تطلب االمر المساعدة من شخص  فيمساعدة شخص  الحصول علىأو الخروج  من منطقةبعض الترتيبات الخاصة كالدخول هذا يتطلب  وقد
ه يتوجب عليهم عدم االقبال على أنوالموظفين ف زواراللسالمة عن طريق شخص معتاد على فعل ذلك ويتم ذلك  أنفيجب  اللعبة عربة و الخروج منأالدخول  في

 مثل هذا النوع من المساعدة.
 
 .زائرقد يرتديها ال التي كسسواراتاالوأمن االجهزة  أيعاقتها بإ عدم ويتوجب بإحكام منيةميع القيود األجغالق يجب إ
 زوارالمن  أيو قد تضع أ وسائل األمان والسالمةقد تعيق  التيمن االشياء  أيطراف صناعية ال يتوجب عليهم ارتداء ألديهم أو  الجبائر الذين يرتدونالزوار 

 خطر. فيخرون آلا
 
 اللعبة.أثناء قد تتفكك  التيطراف الصناعية وكاأل اآلمنةالخاصة يتوجب عليهم عدم استخدام االجهزة غير اإلحتياجات  ذوي زوارال

 
 فيوكذلك متوفرة  يل داخل منطقة اللعبةصتكون متوفرة بالتف التين والسالمة وااالخرى لديها المزيد من شروط االم لعاببعض األ أن عتباراألخذ بعين اإليجب 
 .لزواراقسم عالقات  فيمتوفر أو  للوجهة الترفيهية ييكون متوفر على الموقع االلكترون الذيالخاصة واإلحتياجات  ذوي زوارالدليل 
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 هانتد أوتيل

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

غير متوفر غير متوفر غير متوفر سنة  نعم نعم السريع المسار
 

 إضافيةشروط 

 من دون مساعدة. الوجهة الترفيهية الضيوف السير داخليتوجب على 
 

 عالية.الصوات أو األاالماكن الضيقة أو  و الذين لديهم حساسية من التاثيرات البصرية المفاجئةأ يةعصبال للزوار ذو المشاكل ةمناسب ليستهذه اللعبة 
 

 .يوالمكياج المسرحأالقوية اإلضاءة  أو الصناعى الدخانالذين لديهم حساسية من  زوارلل ةمناسب ليستهذه العبة 
  

 باتل أوف ألترون -أفنجرز

 
لطول القامة األدنى الحد 
 بالراشدين المصحوبلغير 

 

لطول القامة األدنى الحد 
 بالراشدين للمصحوب

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

 
 متر

 

متر متر  غير متوفر نعم نعم السريع المسار

 

 إضافيةشروط 

 .الصناعى الدخانالذين لديهم حساسية من  للزوار ةمناسب ليستهذه اللعبة 
 

 .القويةاإلضاءة الذين لديهم حساسية من  زوارلل ةمناسب ليستهذه اللعبة 
 
 من ركوب اللعبة. جبيرةبدون أو مع القدمين )بتر فوق الكاحل.  فيأو  ةساق واحد فيلديهم بتر  سمح لألشخاص ممنال ي
 

شرط التأكد من قدرتهم على التحكم بوضعيتهم باستخدام  اللعبة بركوب سفل الكاحلأ قدمينال فيبتر أو  ةقدم واحد فيالذين لديهم بتر يسمح لألشخاص 
 اليدين.

  
 على االتصال والتواصل. القدرة زواراليجب على 

  
 .الهادئة األلعابركوب الذين لديهم مشاكل طبية  زوارلل ينصح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كوينجتس ذا فاليت أوف -أفنجرز 
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لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر  متر غير متوفر غير متوفر ال ال منطقة الخروج
 

 إضافيةشروط 

 الخاصة من دون مساعدة.اإلحتياجات  ذويذلك عربات  فيالعربة بما إلى على الصعود  القدرة زواراليتوجب على 

 

 بيز ابسيلونهلك 

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر  غير متوفر متر  غير متوفر ال نعم السريع المسار
 

 إضافيةشروط 

 جبيرة من ركوب اللعبة.و بدون أالقدمين )بتر فوق الكاحل. مع  في وأ ةساق واحد فيلديهم بتر  سمح للزوار ممنال ي
 

 بركوب اللعبة شرط التأكد من قدرتهم على التحكم بوضعيتهم باستخدام اليدين. سفل الكاحلأقدمين ال فيبتر أو  ةقدم واحد فيالذين لديهم بتر يسمح للزوار 
  

 بركوب اللعبة شرط التأكد من قدرتهم على التحكم بوضعيتهم باستخدام اليد األخرى والساقين. ةواحدذراع  يد أو فيالذين لديهم بتر يسمح للزوار 
  

 .بنفسهم ماناالعلى فتح وغلق حزام  ةدرقيجب على الزوار الم
 

 ريفنج دوك اوكس – مانيدراسب

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر   متر غير متوفر غير متوفر نعم نعم منطقة الخروج
 

 إضافيةشروط 

 .الوجهةخالء إحالة  فيارتداء الحذاء  زواراليجب على 
 

  ناالدور القدرة على مع الدرجإلى  ية االخالء. هذا سيتطلب نقل الكرسعمليأثناء الغير قادرين على السير  زوارلمساعدة الاإلخالء  يكرسسيتم توفير 
.180° . 

 
 جبيرة من ركوب اللعبة.بدون أو القدمين )بتر فوق الكاحل. مع  فيأو  ةساق واحد فيلديهم بتر  سمح للزوار ممنال ي
 

 بركوب اللعبة شرط التأكد من قدرتهم على التحكم بوضعيتهم باستخدام اليدين. سفل الكاحلأقدمين ال فيبتر أو  ةقدم واحد فيالذين لديهم بتر يسمح للزوار 
  

 ليد األخرى والساقين.بركوب اللعبة شرط التأكد من قدرتهم على التحكم بوضعيتهم باستخدام ا ةواحديد أو ذراع  فيالذين لديهم بتر يسمح للزوار 
  

 .الصناعى الدخانالذين لديهم حساسية من  زوارلل ةمناسب ليستهذه اللعبة 
 

 .القويةاإلضاءة الذين لديهم حساسية من  زوارلل ةمناسب ليستهذه اللعبة 
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 ندر سبناث ثور

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 بالراشدين للمصحوب

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر غير متوفر متر غير متوفر نعم نعم منقطة الخروج
 

 إضافيةشروط 

 .نزعها آمنة واال سيتمحذية تكون األ أنيجب 
  

 .الصناعى الدخانالذين لديهم حساسية من  لزوارل ةمناسب ليستهذه اللعبة 
 

 .القويةاإلضاءة  منالذين لديهم حساسية  لزوارل ةمناسب ليستهذه اللعبة 
 

 .ون من ضغط الدمناالذين يع لزوارل ةمناسب ليستهذه اللعبة 
 

 .يكونوا قادرين على الثبات باستخدام الذراعين خالل ممارسة اللعبة أن الزواريجب على 
 

 .الذراع ممارسة اللعبة فيالذين لديهم بتر  لزوارغير مسموح ل
 

 .ممارسة اللعبة صناعيةأطراف الذين يرتدون  لزوارغير مسموح ل
 

 أدفنتشر فورتريس

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر  غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ال
 منطقة دخول

 الوجهة الترفيهية
 

 إضافيةشروط 

 .الذين لديهم مخاوف من المرتفعات للزوارليست مناسبة هذه اللعبة 
 

 .دون مساعدةاألبراج لديهم القدرة على تسلق  يكون أن لزوارايجب على 
  

 .كجم 130للوزن بالدورة الواحدة األقصى الحد 

 
 .جوارب على القدمينأحذية أو  يتوجب على الزوار ارتداء

 ينو كاروسيلاد

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ال منطقة الخروج
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 إضافيةشروط 
 

 .اللعبةأثناء  يتطلب تثبيته جيدا   الذيالمتحرك و يالحركة استخدام الكرس فيون من اعاقة ناالذين يع لزواريمكن ل
 

 . جسامهمبأوضعية مستقيمة مع تحكم كامل  فيعلى الجلوس ن يقادريكونوا  أن لعبة الديناصورات تجربة في الراغبين زواراليجب على 
 

 بريداتور

 
القامة لطول األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ال منطقة الخروج
 

 إضافيةشروط 

 .يتم هذا دون مساعدة أنيجب . وجود ارتفاعمالحظة مع اإلخالء منصة إلى  الجولةفسهم من عربة أنعلى نقل  زوارال قدرةاإلخالء عملية تشترط 
 

 .متر على االقل من دون مساعدة 25بالسير  زواراليقوم  أناإلخالء عملية تشترط 

 
 .مساعدة أيالجولة من دون على الدخول والخروج من عربة  المقدرة زواراليتوجب على 

 
 .زة لتنظيم ضربات القلبهجأالذين يستعملون  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 

 
 .الجولةأثناء  نالساقيالذراعين وفسهم بواسطة أندعم على القدرة التامة  زواراليتوجب على 

 
 .لعبةالهذه ممارسة  صناعيةأطراف الذين يرتدون أو القدم أو الساق  فيالذين لديهم بتر  زوارلال يسمح ل

 
 

 فوربيدن تيريتوريذا  

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر متر متر غير متوفر نعم ال منطقة الخروج
 

 إضافيةشروط 

 .الصناعى الدخانالذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
 

 .القويةاإلضاءة الذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
 
 جبيرة من ركوب اللعبة.بدون أو القدمين )بتر فوق الكاحل. مع  فيأو  ةساق واحد فيلديهم بتر  سمح للزوار ممنال ي
 

 بركوب اللعبة شرط التأكد من قدرتهم على التحكم بوضعيتهم باستخدام اليدين. سفل الكاحلأقدمين ال فيبتر أو  ةقدم واحد فيالذين لديهم بتر يسمح للزوار 
  

 .خرينآلعلى االتصال والتواصل مع اقدرة مال زوارال على يجب
 

 عن غيرها من العربات. ئةوهادقل حدة أعربة  ركوبالذين لديهم مشاكل طبية  زوارلل ينصح
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 رابتوريفيلوس

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر غير متوفر أنظر ادناه غير متوفر نعم نعم منطقة الخروج

 

 إضافيةشروط 

 

والسير اإلخالء منصة إلى فسهم من عربة اللعبة أنعلى نقل  ينيكونوا قادر أنمناطق ضيقة وحلزونية كذلك يجب  فيعلى السير زوارالقدرة اإلخالء عملية تتطلب 
 دون مساعدة من احد.

  
 فوق مسند الرأس. ال يبرزوا رؤوسهم أن زواراليجب على 

 
 جبيرة من ركوب اللعبة.بدون أو القدمين )بتر فوق الكاحل. مع  فيأو  ةساق واحد فيلديهم بتر  سمح للزوار ممنال ي

  ستخدام اليدين.من قدرتهم على التحكم بوضعيتهم بابركوب اللعبة شرط التأكد  سفل الكاحلأقدمين ال فيبتر أو  ةقدم واحد فيالذين لديهم بتر يسمح للزوار 

 لساقين.بركوب اللعبة شرط التأكد من قدرتهم على التحكم بوضعيتهم باستخدام اليد األخرى وا ةواحديد أو ذراع  فيالذين لديهم بتر يسمح للزوار 

 .الصناعى الدخانالذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
 
 .القويةاإلضاءة الذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 

 
 .ءذاحبدون  ممارسة اللعبةال يسمح للزوار

 

 ذا رايد أوف ووو –تشر تايم أدفن

 
لطول القامة األدنى الحد 

 بالراشدينلغير المصحوب 
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر متر غير متوفر غير متوفر نعم ال السريع المسار
 

 إضافيةشروط 

بهذا دون  زائراليقوم  أنوجود ارتفاع. يجب  مالحظة معاإلخالء منصة إلى  الجولةفسهم من عربة أنعلى نقل  زوارال قدرةاإلخالء عملية تشترط 
 .مساعدة

 
 .مساعدة أيدون بعلى الدخول والخروج من عربة الجولة  المقدرة زواراليتوجب على 

 
 الصناعى. الدخانالذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة  
 
 

 هيرو تايم خماسية األبعاد 10 بن

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر غير متوفر غير متوفر غير متوفر نعم نعم  ذويمدخل 
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اإلحتياجات 
الخاصة

 

 إضافيةشروط 
 

 وضع مستقيم من دون مساعدة. فيالجلوس  يةنامكإزوار اليجب على 
 
لو  تكون محدودة. قدالموثرات الخاصة  أن ، مع األخذ بعين اإلعتباروا يريدون ذلكنااذا كعند مدخل المسرح المتحرك  يداخل الكرس زوار البقاءمكن للي

 لم يستخدم عربة اللعبة. الزائر نتطبق أل لنالخاصة اإلحتياجات  ذويوالسالمة الخاصة ب ماناالشروط  نإالمتحرك ف ياستخدام الكرس زائرالقرر 
  

 الصناعى. الدخانالذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
 

 القوية.اإلضاءة الذين لديهم حساسية من  زوارمناسبة للليست هذه اللعبة 
 

 اليف كارتون نتورك

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر نعم نعم
إلى المدخل 
المسرح

 

  إضافيةشروط 

 المتحركة. يالذين يستخدمون الكراسزوار يتم توفير المقاعد للس
 

 .ه المنطقةهذ فيوالسالمة العادية  ماناالقواعد ال تطبق 
 

 الصناعى. الدخانالذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
 

 القوية.اإلضاءة الذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 

 

 تري هاوس - تاون ليزي

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر متر غير متوفر
سنوات على  

االقل
ال ال الخروج

 

 إضافيةشروط 

 الجولة.أثناء يستطيعوا استخدام الحبال  أنوضعية مستقيمة من دون مساعدة و فيالجلوس إمكانية  زواراليجب على 
 

 المرتفعات.الذين لديهم مخاوف من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
 

 روبيز لير تاون  ليزي
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لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر غير متوفر متر
ل      مناسب

سنة -
ال ال المدخل

 

  إضافية شروط

 على تسلق اللعبة من دون مساعدة. زوار القدرةاليجب على 
 

 عدم ارتداء حذاء وارتداء جوارب فقط. زواراليجب على 

 

 دانس اكاديمي زستيفاني - تاون ليزي

 

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر غير متوفر غير متوفر متوفرغير  ال الفالشإضاءة  المدخل
 

 إضافيةشروط 

 الساقين و الذراعين. فيشىء قد يخ أيأو المالبس الداكنة حذية أو األ الذين يرتدون زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
  

 الذين يجلسون على المقعد المتحرك. لزوارلليست مناسبة هذه اللعبة 
 

 .بتجربة هذه اللعبة خرىأمشاكل صحية  أيو أو الدورة الدموية أالرقبة  ،الظهر ،القلب فيون من مشاكل صحية ناالذين يع زوارللال ينصح 
 

 الفالش.إضاءة الذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
 

 متوسط الشدة.بيصنف  الذيو يتطلب المشاركة بالنشاط البدنت هذه اللعبة
 
 
 
 
 
 

 ادفنتشربايرت تاون  ليزي

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر متر غير متوفر
سنوات على  

االقل
ال ال المدخل

 

 إضافيةشروط 

 .يطبإشراف الصحة البدنية وتحت  فيالذين لديهم مشاكل  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
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 و المفاصل.أالعمود الفقرى / الظهر  فيالذين لديهم مشاكل  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
 

 وعية الدموية.القلب واأل فيو مشاكل أارتفاع ضغط الدم  فيون من مشاكل ناالذين يع زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
 

 كجم. 120هم عن نااوز الذين تزيد زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 

 
 الذراع.أو الساق  فيالذين لديهم بتر  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 

 

 .يالالكعب العأو الصنادل  ،ارتداء الشباشب وال يسمح تدعم الكاحل. التيحذية ارتداء األ زواراليجب على 
 

 .لديهم القدرة البدنية الستكمال الجولة أنالتأكد من  على الزوار و يجبالجولة النشاط والمشاركة البدنية تتطلب 
 

 بالي -ليزي تاون 

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

غير متوفر غير متوفر متر غير متوفر ال ال المدخل
 

 إضافيةشروط 

 .حذيتهمخلع أ زواريجب على ال
 

 ارتداء الجوارب. زواريجب على ال
 
 . األدوات الخارجيةأو الشراب أو  ،الطعام دخالنع إيم
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لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر متر غير متوفر غير متوفر ال ال الخروج
 

 إضافيةشروط 

 جبيرة من ركوب اللعبة.بدون أو القدمين )بتر فوق الكاحل. مع  فيأو  ةساق واحد فيلديهم بتر  سمح للزوار ممنال ي
 

 الجزء العلوى من الجسم. فياستطاعة التحكم  زواراليجب على 
 

 الجولة.أثناء التثبت  يستطيعلذى أ أيبدون  زوار سليمةذراعي الكون ت أنيجب 
 

 ذا اميزينج رايد أوف غامبول

 
لطول القامة األدنى الحد 

 لغير المصحوب بالراشدين
 

لطول القامة األدنى الحد 
 للمصحوب بالراشدين

لطول األقصى الحد 
 القامة

 القويةاإلضاءة استخدام  الدخاناثار استخدام  العمر المناسب 
 ذويدخول  نقطة

 الخاصةاإلحتياجات 

متر متر غير متوفر غير متوفر ال نعم المدخل
 

 إضافيةشروط 

 .القويةاإلضاءة الذين لديهم حساسية من  زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 
  
 ماكن الضيقة. ون المخاوف من األنايعماكن المظلمة والذين الذين لديهم مخاوف من األ زوارللليست مناسبة هذه اللعبة 

 
رجاء ال تشير الى اى شخص بالليزر وال تدقق نظرك مباشرة الى الليزر  –يتم استخدام الليزر فى هذه اللعبة   

 

 

 

 


