
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN JUMP ARENA

Regulamin Parku Trampolin Jump Arena (dalej Regulamin) został stworzony dla zapewnienia

bezpieczeństwa  korzystania  z  obiektu  jakim  jest  Park  Trampolin  Jump  Arena.  Dokładamy

wszelkich starań by czas spędzony w Jump Arenie przyniósł naszym klientom  niezapomniane

wrażenia. Musimy jednak nadmienić,  iż forma rekreacji jaką jest skakanie na trampolinach

może spowodować urazy podobne do tych jak w sportach ekstremalnych i wyczynowych. Aby

zmniejszyć ewentualne ryzyko należy bez wyjątków stosować się do postanowień niniejszego

Regulaminu, zaleceń i porad instruktorów oraz personelu.

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Uiszczenie opłaty za bilet  i  otrzymanie opaski identyfikacyjnej  równoznaczne jest  z

akceptacją warunków Regulaminu korzystania z Parku Trampolin Jump Arena (zwany

dalej  „Parkiem”).  Klient  zobowiązany  jest  do  posiadania  opaski  identyfikacyjnej  w

widocznym miejscu przez cały czas przebywania w Parku.

2. Park stanowi własności Spółki Parki Trampolin Sp. z o.o.

3. Zarządcą Parku jest spółka Parki Trampolin Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”).

4. Park składa się z trampolin, trampolin sportowych, basenu z gąbkami oraz sprzętów

specjalnych przypasanych do danego obiektu.

5. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Park. 

6. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń wchodzących w skład Parku

należy  zapoznać  się  z  Regulaminem  oraz  instrukcją  użytkowania  poszczególnych

urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie Parku. 

7. Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Parku posiadają wymagane atesty oraz

zapewniają bezpieczne korzystanie, zgodnie ze stosownymi instrukcjami.

8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Parku zobowiązane są do bezzwłocznego

podporządkowania  się  komunikatom i  nakazom instruktorów oraz  obsługi  Parku,  a

także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych. 
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9. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:

a. palenia  papierosów,  spożywania  napojów  alkoholowych,  używania  środków

odurzających, 

b. wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych, 

c. wnoszenia przedmiotów utrudniających korzystanie z Parku,

d. wprowadzania i przebywania zwierząt, 

e. przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów, 

f. wstępu  dla  osób,  których  stan  wskazuje  na  spożycie  alkoholu,  środków

odurzających,  zachowujących  się  w  sposób  agresywny  lub  zagrażający

bezpieczeństwu pozostałych klientów. 

10. Osoby  przebywające  na  terenie  Parku,  które  naruszają  porządek  publiczny,  dobre

obyczaje,  stwarzają  zagrożenie  dla  innych  klientów,  nie  stosujące  się  do  przepisów

Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Parku, a

także  osób  przez  kierownictwo  Parku  upoważnionych,  służb  porządkowych,  będą

usunięte z terenu Parku, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. 

11. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przebywania na terenie Parku, każdy klient

może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości. 

12. Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na:

a. monitorowanie  ich  pobytu  za  pomocą  kamer  przemysłowych  oraz

wykorzystanie  tych  nagrań  w  sytuacjach  spornych  między  Parkiem  a

użytkownikiem, 

b. wykonywanie  zdjęć  oraz  krótkich  filmów  w  celach  marketingowych  przez

personel Parku. 

13. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu i

to  wyłącznie  na  prywatny  użytek.  Spółka  nie  wyraża  zgody  na  komercyjne

wykorzystanie nagrań, zdjęć.

14. Spółka  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  naruszenia  dóbr  osobistych  związane  z

upublicznieniem wizerunku przez osoby trzecie.
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15. Spółka  dopuszcza  możliwość  całkowitej  rezerwacji  obiektu  przez  klientów,  po

uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Parku, fanpage’u na

facebooku  lub  poprzez  umieszczenie  informacji  w  widocznym  miejscu  w  recepcji

Parku. 

16. Spółka  dopuszcza  możliwość  rezerwacji  trampolin  sportowych.  Informacje  o

dostępności  trampolin  sportowych  można  uzyskać  pod  numerami  kontaktowymi

recepcji obiektów. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU 

1. Przed  wejściem  na  każde  z  urządzeń  dostępnych  w  Parku  należy  zdjąć  biżuterię,

wszelkie  ozdoby  mające  ostro  zakończone  elementy,  opróżnić  kieszenie.  Podczas

korzystania  z  urządzeń  nie  można  mieć  przy  sobie  telefonu,  kamery,  kluczy,

zapalniczek  oraz  innych  przedmiotów,  które  mogłyby  stwarzać  niebezpieczeństwo

podczas korzystania z atrakcji. 

2. Podczas korzystania z urządzeń nie należy żuć gumy do żucia bądź innych substancji. 

3. Osoby  korzystające  z  Parku  zobowiązane  są  do  umieszczenia  i  przechowywania

odzieży, toreb, plecaków i innych rzeczy wniesionych na teren Parku w wyznaczonych

szafkach, zamykanych na klucz. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież,

zgubienie, zniszczenie.

4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Parku oraz korzystać z atrakcji wyłącznie

pod opieką osób pełnoletnich.  Dzieci  poniżej  lat  5 nie  mogą korzystać  z  trampolin.

Dzieci powyżej 10 roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna

prawnego. Wzór zgody  udostępniany jest na stronie internetowej www.jumparena.pl

oraz w recepcji Parku.

5. Obsługa  Parku  ma  prawo  do  sprawdzenia  legitymacji  szkolnej  dziecka  lub  innego

dokumentu  stwierdzającego  tożsamość  i  wiek  celem  ustalenia  jego  wieku.  Wobec

braku legitymacji szkolnej lub innego dokumentu obsługa Parku ma prawdo odmówić

sprzedaży biletu oraz odmówić wejścia do Parku.
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6. Kobiety  w  ciąży  oraz  osoby  z  problemami  zdrowotnymi  winny  korzystać  z  Parku

stosowanie  do  ich  aktualnego  stanu  zdrowia,  ze  szczególną  ostrożnością  i  po

konsultacji  z  lekarzem-specjalistą.  Za  ewentualne  negatywne  skutki  uchybienia

powyższemu Spółka nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Na obiekcie obowiązuje ograniczenie wagowe do 120kg. 

8. Podczas  korzystania  z  urządzeń  obowiązuje  wyłącznie  strój  sportowy,  tj.  wygodna

koszulka/bluza oraz spodnie a także skarpetki z antypoślizgową powłoką. 

9. Spółka nie  ponosi  odpowiedzialności  za ewentualnie  zniszczenie  stroju sportowego

należącego do użytkownika. 

10. W sytuacji pobytu na terenie Parku grupy zorganizowanej, jej opiekun oraz organizator

ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy. 

11. Na terenie Parku zabrania się:

a. wskakiwania na trampolinę zajętą przez innego użytkownika, 

b. siedzenia na matach asekuracyjnych (podesty są wyznaczonymi miejscami do

odpoczynku po skoku),

c. skakania po matach asekuracyjnych (zezwala się jednak na przechodzenie po

matach  asekuracyjnych  z  zachowaniem  ostrożności,  w  celu  dotarcia  do

wybranej trampoliny),

d. wskakiwania i wspinania się na siatkę zabezpieczającą,

e. wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin,

f. przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt. 

g. Wykonywania  ewolucji  akrobatycznych  mogących  zagrozić  bezpieczeństwu

osobistemu oraz pozostałych osób korzystających z atrakcji Parku. 

12. Na jednej trampolinie jednocześnie może znajdować się tylko jedna osoba. 

13. Przed wejściem na urządzenia znajdujące się w Parku każdy użytkownik musi przejść

rozgrzewkę stawów i pozostałych części ciała.

14. Wszelkie  urazy  oraz  nieprawidłowości  należy  zgłaszać  niezwłocznie  najbliższemu

instruktorowi lub obsłudze Parku.  

15. Użytkownik  jest  obowiązany  na  sygnał  dźwiękowy  w  postaci  gwizdka  lub  nadanie

komunikatu zaprzestać aktywności i czekać na dalsze informacje. 
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III. ZASADY KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN SPORTOWYCH

1. Trampoliny  sportowe  są  integralną  częścią  Parku.  Korzystając  z  nich  należy

przestrzegać  niniejszego  Regulaminu  oraz  szczegółowych  zasad  umieszczonych

poniżej. 

2. Użytkowanie trampolin sportowych odbywa się wyłącznie pod nadzorem instruktora i

za jego zgodą, po zgłoszeniu tego obsłudze Parku.

3. Użytkownik  ma  obowiązek  poinformowania  instruktora  o  przebytych  kontuzjach,

które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z trampolin sportowych. Wszelkie

wady postawy oraz  choroby kręgosłupa mogą być uznane za  przeciwwskazanie  do

użytkowania trampolin sportowych. 

4. Instruktor oraz obsługa Parku ma prawo odmówić wstępu na trampolinę sportową,

jeśli zauważą przeciwwskazania do ćwiczeń na tym urządzeniu. 

5. Poprawna  technika  korzystania  z  trampoliny  polega  na  wybiciu  się  ze  środka  pola

trampoliny z obu nóg i wylądowaniu na obu stopach. Kolana powinny pozostać ugięte i

w  rozkroku,  ręce  wyciągnięte  przed  siebie  dla  zachowania  odpowiedniego  balansu

ciała.

6. Z trampolin sportowych mogą korzystać dzieci, które ukończyły 10 lat. 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU GĄBEK

1. Basen gąbek (zwany dalej „basenem”) jest integralną częścią Parku. Korzystając z niego

należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych

poniżej.

2. Jednocześnie do basenu może skakać jedna osoba z jednej trampoliny. 

3. Po wylądowaniu w basenie należy go niezwłocznie opuścić.

4. Zabrania się:
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a. rzucania gąbkami, 

b. dokopywania  się  do  dna  basenu  (w  sytuacji  jeśli  użytkownik  zgubił  jakiś

przedmiot podczas przebywania w basenie winien to zgłosić obsłudze Parku),

c. wskakiwania do basenu z gąbkami i lądowania na głowie.

5. Przy lądowaniu w basenie należy schować język za zębami, przy lądowaniu na nogach

należy  ugiąć  nogi  w  kolanach,  a  przy  lądowaniu  na  plecach  należy  przyciągnąć

podbródek do klatki piersiowej i zacisnąć szczękę.

V. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PARKU

1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Parku

oraz w recepcji obiektu. 

2. Opłatę  za  bilet  pobiera  się  z  góry,  według  aktualnie  obowiązującego  cennika  i  nie

podlega ona zwrotowi, chyba że z winy Spółki nie doszło do wykonania usługi. 

3. Czas  pobytu  w  Parku  mierzony  jest  od  momentu  pobrania  kluczyka  do  szafki  do

momentu  zdania  kluczyka  w  recepcji  Parku,  po  wcześniejszym  przebraniu  się  i

opróżnieniu szafki.

4. Jeżeli zachodzi taka potrzeba użytkownik winien uregulować należność za dodatkowy,

nieopłacony czas spędzony w Parku w recepcji Parku, w momencie zdania kluczyka do

szafki. 

5. W  przypadku  awarii,  konserwacji  bądź  konieczności  naprawy  urządzeń,

zakomunikowanie  tego  klientom  za  pośrednictwem  strony  internetowej  Parku,

fanpage’u na facebooku, ogłoszenie przy recepcji Parku oraz przy danym urządzeniu

nie stanowi przesłanki do zwrotu lub umniejszenia opłaty za bilet wstępu. 

6. Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu legitymacji upoważniającej do zniżek. 

VI. PARKING 

1. Teren Parkingu stanowi integralną część Parku. 
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2. Każdy  użytkownik  Parkingu  z  momentem  wjazdu  na  teren  Parkingu  akceptuje

niniejszy Regulamin w zakresie postanowień dotyczących Parkingu i zobowiązuje się

do ich przestrzegania. 

3. Parking jest Parkingiem bezpłatnym dla klientów Parku  i niestrzeżonym. 

4. Parking czynny jest w godzinach otwarcia Parku.

5. Pozostawienie  pojazdu  na  Parkingu  nie  jest  równoznaczne  z  zawarciem  umowy

przechowania,  w  znaczeniu  nadanym  jej  przez  przepisy  kodeksu  cywilnego.

Użytkownik  Parkingu  bierze  jedynie  w  używania  wybrane  przez  siebie  miejsce

Parkingowe. 

6. Użytkownik  Parkingu  odpowiada  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  spółce  i  osobom

trzecim na  terenie  Parkingu  lub  wokół  niego  na  zasadach  określonych  w kodeksie

cywilnym. 

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności  za utratę lub uszkodzenie znajdujących się  na

terenie  Parkingu  pojazdów,  jak  również  nie  odpowiada  za  rzeczy  pozostawione  na

terenie Parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach, jak i poza nimi. 

8. Użytkownik Parkingu winien ustawić pojazd w wyznaczonych do tego miejscach,  w

granicach linii wyznaczających miejsce do Parkowania. 

9. W  przypadku  zaparkowania  na  Parkingu  pojazdu  przez  osobę,  która  nie  będzie

korzystała  z  Parku,  zostanie  naliczona  opłata  w  kwocie  50  zł.  

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Za zgubienie lub zniszczenie transpondera użytkownik zobowiązany jest zapłacić karę

umowną w wysokości 50 zł.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione bez nadzoru na

terenie Parku przedmioty.

3. Spółka nie odpowiada za wypadki spowodowane na skutek okoliczności leżących po

stronie  użytkownika  lub  osób  trzecich,  spowodowane  nieprzestrzeganiem

postanowień  niniejszego  Regulaminu,  nieprzestrzeganiem  wskazań  instruktorów  i

obsługi,  nieprzestrzeganem  instrukcji  korzystania  z  urządzeń  znajdujących  się  na
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terenie Parku. 

4. W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  elementów  wyposażenia  Parku  należy

naprawić szkodę w pełnej wysokości.

5. Spółka  ponosi  odpowiedzialność  wyłącznie  za  zdarzenia  powstałe  z  jej  wyłącznej

umyślnej winy. 

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane przez niewłaściwe

korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie Parku, nie wykonywanie poleceń i

nakazów instruktorów i obsługi oraz nie przestrzeganie postanowień Regulaminu. 

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się klienta z Regulaminem oraz

instrukcjami obsługi urządzeń znajdujących się w Parku. 

8. W przypadku naruszenia Regulaminu obsługa Parku może odmówić wstępu na teren

Parku osobie dokonującej takich naruszeń. 

9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Jego zmiany będą

udostępniane w recepcji Parku oraz na stronie internetowej Parku. 

10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne, niezależne od Spółki,  a

skutkujące zamknięciem Parku. 
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