REGULAMIN PARKU TRAMPOLIN JUMP SPACE
Park Trampolin jest miejscem rozrywki, aktywności oraz przede wszystkim dobrej zabawy zarówno dla dzieci jak
i dla dorosłych. Zważając na sportowy charakter Parku Trampolin i fakt, iż korzystanie z Parku opiera się w głównej
mierze na aktywności fizycznej, co zawsze wiąże się z ryzykiem urazów, a także mając na względzie bezpieczeństwo
swoje oraz innych, każdy korzystający z Parku Trampolin zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
„Regulaminem Parku Trampolin” i „Instrukcją korzystania z Parku Trampolin”, a także do akceptacji tych
dokumentów oraz do bezwzględnego przestrzegania wszystkich regulacji w nich zawartych.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podmiotem zarządzającym Parkiem Jump Space jest Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy
ul. Gostyńskiej 51, wpisaną do KRS 0000655937
2. Wszystkie osoby zamierzające przebywać na terenie Parku lub korzystać z jego atrakcji zobowiązane są do
zapoznania się z niniejszym regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem pobytu.
3. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym
cennikiem, w godzinach otwarcia Parku. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu
biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej www.jumpspace.pl. Zarządca zastrzega sobie
prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na
realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
4. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych
przez jego pracowników.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń wchodzących w skład Parku należy zapoznać się
z ich Regulaminem oraz instrukcją użytkowania.
6. Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Parku posiadają wymagane atesty oraz zapewniają
bezpieczeństwo użytkowania.
7. Osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się
komunikatom oraz nakazom instruktorów oraz obsługi obiektu.
8. Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na:
• rejestrację ich wizerunku za pomocą kamer przemysłowych
• wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów przez personel Parku w celach marketingowych.
9. Podczas pobytu na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
• palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających
• przebywania w miejscach, które nie są przeznaczone dla klientów
• wprowadzania zwierząt
• wnoszenia broni ostrych narzędzi i niebezpiecznych przedmiotów
• wstępu dla osób pod wpływem alkoholu lub zachowujących się w sposób, który może zagrażać
bezpieczeństwu pozostałych klientów
10. Osoby nie stosujące się do przepisów Regulaminu oraz do zaleceń pracowników obiektu mogą zostać
usunięte z jego terenu, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
11. Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu.
Spółka nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań i zdjęć.
12. Za świadome lub wynikające z nieprzestrzegania regulaminu zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia
obiektu klient może zostać obciążony kosztami napraw lub zakupu nowego sprzętu
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU
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1. W celu bezpiecznego użytkowania 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 ze strefy trampolin. Dzieci powyżej 10 roku życia winny
przedstawić pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego. Wzór zgody udostępniany jest na stronie
internetowej Parku 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 prawo odmówić sprzedaży biletu oraz odmówić wejścia do Parku.
6. 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. Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z trampolin w obiekcie Jump Space
8. Na obiekcie obowiązuje ograniczenie wagowe do 120kg.
9. Podczas korzystania z urządzeń obowiązuje wyłącznie strój sportowy, tj. wygodna koszulka/bluza oraz
spodnie a także skarpetki z antypoślizgową powłoką.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie zniszczenie stroju sportowego należącego do
użytkownika.
11. W sytuacji pobytu na terenie Parku grupy zorganizowanej, jej opiekun oraz organizator ponoszą solidarną
odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
12. 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.
13. Na jednej trampolinie jednocześnie może znajdować się tylko jedna osoba.
14. Przed wejściem na urządzenia znajdujące się w Parku każdy użytkownik musi przejść rozgrzewkę stawów
i pozostałych części ciała pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami instruktora.
15. Wszelkie urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu instruktorowi lub obsłudze
Parku.
16. Użytkownik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub nadanie komunikatu zaprzestać
aktywności i czekać na dalsze informacje
17. Trampoliny sportowe są integralną częścią Parku. Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego
Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
18. Użytkowanie trampolin sportowych odbywa się wyłącznie pod nadzorem instruktora i za jego zgodą, po
zgłoszeniu tego obsłudze Parku.
19. 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.
20. Instruktor oraz obsługa Parku ma prawo odmówić wstępu na trampolinę sportową, jeśli zauważą
przeciwwskazania do ćwiczeń na tym urządzeniu.
21. 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.
22. Z trampolin olimpijskich mogą korzystać dzieci powyżej 10 roku życia
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ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU GĄBEK
1.
2.
3.
4.

Korzystając z basenu gąbek należy przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zasad umieszczonych poniżej.
Do basenu może skakać jednocześnie wyłącznie jedna osoba.
Basen należy niezwłocznie opuścić po wylądowaniu.
Zabronione jest rzucanie gąbkami, lądowanie na głowie, zakopywanie się w gąbkach oraz dokopywanie się
do dna basenu
5. W sytuacji, jeśli użytkownik zgubił przedmiot – zostanie on wyjęty przez obsługę po zamknięciu obiektu po
uprzednim poinformowaniu o tym fakcie personel
ZASADY KORZYSTANIA Z TORÓW NINJA
Tory Ninja są to różnego rodzaju przeszkody, które zawieszone są nad materacami.
1. Osoby korzystające z Toru zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności, również w stosunku
do innych aktywnych użytkowników.
2. Nie zaleca się wchodzić na przeszkodę, z której korzysta inna osoba.
3. Po upadku z przeszkody należy niezwłocznie opuścić poduszkę powietrzną.
ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ
1. Wspinanie się dozwolone jest w sportowym obuwiu z miękką podeszwą lub w skarpetach
antypoślizgowych.
2. O ilości osób dopuszczonych jednorazowo do korzystania z atrakcji decyduje Personel obiektu.
3. Nie dopuszcza się wchodzenie na ściankę w przypadku przebywania osoby w basenie z gąbkami.
4. Basen z gąbkami pod ścianką służy wyłącznie jako asekuracja podczas odpadnięcia
5. Zakaz wychodzenia ze ścianki poza granicę górnych chwytów
ZASADY KORZYSTANIA Z TRAPEZU
Trapez to drążek zawieszany nad basenem z gąbkami umożliwiający bezpieczny zeskok.
1. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci powyżej 10 lat.
2. Na urządzenie należy wchodzić pojedynczo
3. Skok do basenu z gąbkami powinien być wykonany na ugiętych nogach lub na plecy po czym należy
niezwłocznie opuścić basen z gąbkami i udostępnić miejsce lądowania innemu użytkownikowi.
ZASADY KORZYSTANIA Z DONUT SLIDE
1.
2.
3.
4.

Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci powyżej 5 roku życia
Ze ślizgów korzystamy tylko i wyłącznie pojedynczo
Z atrakcji korzystamy tylko i wyłącznie na urządzeniach ślizgowych przeznaczonych do tego typu
Po zakończonym zjeździe na poduchę należy niezwłocznie opuścić po wylądowaniu
ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY KOSZYKÓWKI

1. Korzystanie ze strefy koszykówki wyłącznie pojedynczo na jednym torze trampolinach
2. Piłki do wsadów wyłącznie do korzystania w strefie koszykówki
3. Zakaz wchodzenia oraz uwieszania się na obręcz od tablicy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Korzystanie z Parku Trampolin wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała.
2. Klienci korzystają z rozrywek obiektu na własną odpowiedzialność.
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3. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody klientów, w tym zwłaszcza urazy lub uszkodzenia ciała
oraz mienia, jak również ich skutki.
4. Personel ani Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, zniszczone
lub pozostawione na terenie obiektu.
5. Za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych odpowiadają Rodzice i Opiekunowie.
6. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku spowodowane
okolicznościami niezależnymi od Zarządzającego.
7. Zarządzający nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z atrakcji obiektu niezgodnie
z regulaminem czy też z wyłącznej winy klientów.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Każda osoba wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę na rejestrację swojego wizerunku na czas swojego
pobytu oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku, który może znaleźć się na materiale fotograficznym lub
filmowym, który wykorzystany będzie w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz
w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
2. Każdy podpisujący Oświadczenie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Green Bike Poland Sp. z o.o. danych
osobowych osoby, której Oświadczenie dotyczy. Zgoda na przetwarzane Danych osobowych, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym obejmuje także przetwarzanie Danych osobowych w przyszłości, wyłącznie w celu
świadczenia przez Green Bike Poland Sp. z o.o. usług na rzecz Klienta.
3. Zgoda, o której mowa powyżej może być odwołana przez wyrażającego zgodę w każdym czasie.
4. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie będą udostępnione osobom trzecim
oraz przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych oraz przetwarzanie danych
osobowych w postaci wizerunku klientów przez osoby trzecie w związku z zarejestrowaniem
lub upublicznieniem wizerunku klientów przez te osoby.
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PARKU
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Przed wejściem na teren Parku należy z góry uiścić opłatę za wstęp wg aktualnie obowiązującego cennika,
który dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej www.jumpspace.pl
Uiszczenie Opłaty za wstęp uprawnia klienta do korzystania z wszystkich urządzeń znajdujących się na Sali
głównej przez określony czas.
Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort naszych Klientów, liczba osób mogących jednocześnie
korzystać z atrakcji Parku jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia limitu Klientów sprzedaż biletów
zostanie wstrzymana.
Opłata za wstęp nie obejmuje kosztów Usług dodatkowych świadczonych przez Park w Sali dla gości.
Jeżeli zaistnieje taka okoliczność użytkownik winien uregulować należność za dodatkowy, nieopłacony czas
spędzony w Parku. Opłaty należy dokonać w recepcji Parku, w momencie zdania opaski naliczającej czas.
W przypadku zakomunikowania klientom za pośrednictwem recepcji, strony internetowej, bądź funpage’u
konieczności naprawy urządzeń bądź ich konserwacji, przesłanki do zwrotu bądź umniejszenia opłaty
za bilet wstępu nie będą rozpatrywane.
Czas pobytu w Parku mierzony jest od momentu pobrania opaski do momentu zdania
Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie opaski naliczona zostanie opłata w wysokości 50zł.
W cenie zakupionego biletu zawiera się dodatkowe 10minut na przebranie się w szatni
PARKING

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje również parkingu, który jest integralną częścią Parku. Klient Parku, który
jest użytkownikiem parkingu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie.
2. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny dla klientów Parku.
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