دستورالعمل تکمیلی استانداردها فنی
جهت تاسیس

بازیِ اتاق فرار

کمیته اتاق فرار

انجمن بازی های فکری
فدارسیون ورزشهای همگانی

-

حداقل زیر بنا جهت اجرای بازی های اتاق فرار  05متر مربع است 05( .متر مربع زیر بنای مفید برای

بازی اتاق فرار 05 ،مترمربع برای نمازخانه و سرویس بهداشتی 05 ،مترمربع جهت فضای مانیتوریگ و اتاق انتظار
-

فضای  05متر مربع برای بازی تیم های حداکثر  4نفره است ،به ازای هر  0متر مربع که به مساحت

مجموعه اضافه شود  0نفر به تعداد اعضای تیم ها می تواند اضافه شود (مثال فضای  45متر مربعی برای تیم های
حداکثر  6نفره مناسب است).
-

حداقل سن جهت حضور در باشگاه بازی اتاق فرار  04سال به باال می باشد .این مورد در بازیهای با

محتوای خاص (ترسناک) حداقل  01سال است.
-

میکروفون در اتاق موجود و امکان شنیده شدن صدای بازیکنندگان وجود داشته باشد.

-

کلیه فضای اتاق از طریق دوربین مداربسته دیده شود و حافظه جانبی جهت ضبط تصاویر موجود باشد.

-

کابل و سیم کشی برق در داخل داکت های ایمن قرارداده شده باشد .سیم یا پریز برق  005/055ولت در

دسترس بازیکنان نباشد.
-

لوازم ایمنی به خصوص اطفا حریق الزامی است( .حداقل یک کپسول بیوورسال  6لیتری برای فضای 055

متر مربعی ،در صورت متراژ بیشترِ زیربنا ،به ازای هر  055متر یک کپسول اضافه خواهد شد)
-

در صورت استفاده از سیستم گرمایشی در داخل بازی ،صرفا از سیستم های گرمایشی آبی یا برقیِ

استاندارد استفاده شود.
-

استعمال دخانیات در محل بازی ،فضای اپراتوری و به صورت کلی فضای بسته که منجر به خطر

آتشسوزی شود ممنوع است.
-

در صورت استفاده از مایعات در بازی ،مایع مورد نظر هیچگونه آسیبی به بازی کنندگان در صورت تماس

با پوست وارد نکند.
-

وجود جعبه کمک هاى اولیه در محل
چنانچه درها به صورت الکتریکی عمل میکنند ،در صورت قطعى برق همگى باز شوند)normal open( .

در صورت استفاده از سیستم های الکترونیکی روی درب های خروج ،کلید بازکننده اضطراری در اتاق

-

کنترل موجود باشد.
-

استفاده از کلید محافظ جان

-

تهیه جعبه مخصوص کلیدهاى زاپاس با اتیکت روى هر کلید

-

استفاده از حیوانات داخل فضای بازی اتاق فرار ممنوع است.

-

در صورت استفاده از ابزار و وسایل تیز و برنده ،حتما روی آن وسایل از برچسب دست نزنید استفاده شود

و آن وسیله قابل برداشتن نباشد (روی دیوار یا هر آنجایی که قرار گرفته ثابت شده باشد).
مجموعههای اتاق فرار موظف هستند قبل از شروع بازی ،اطالعات مورد نیازی مثل وجود ترس آنی را به

-

تیم ها اطالع دهند و ضمن رعایت کلیه موارد این چک لیست مسوولیت اتفاقات مالی و جانی در محل بازی را
بپذیرند .استفاده از فرمهایی که مسوولیت کلیه اتفاقات را بر عهده شرکت کننده میگذارد فاقد وجاهت قانونی
است.
-

در طراحی سناریوی بازی اتاق فرار می بایست شئونات اسالمی رعایت گردد و با شرایط فرهنگی ،اجتماعی

و خانوادگی جامعه همخوانی داشته باشد:
 .عدم استفاده از عالیم مذهبیِ اسالمی و اسامی یا القاب پیامبر و ائمه معصومین
 .عدم توهین به شخصیت های فرهنگی ،اعتقادات ،قومیتها و فرهنگ های مختلف
 .مصادیق مغایرت با عفت عمومی ،برهنگی ،الفاظ رکیک
 .مصادیق نشر اکاذیب
 .مصادیق صدمه به محیط زیست و حیوانات
-

در صورت استفاده از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی که امکان تماس مستقیم با بازیکنندگان و
آسیب وجود دارد ،موسس مجموعه ،با امضا کردن تعهدنامه ،متعهد می شود که استانداردهای الزم را رعایت
کرده و مسوولیت کلیه سوانح جانی و مالی مرتبط را بپذیرد.

