REGULAMIN PARKU TRAMPOLIN JUMPOUT w SIEDLCACH
ZASADY OGÓLNE
1. Ilekroć w regulaminie jest użyte słowo:
Park – rozumie się przez to Park Trampolin JUMPOUT w Siedlcach,
Gość – rozumie się przez to osobę korzystającą z atrakcji Parku,
2. Przed wejściem na teren Parku należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz uiścić
opłatę zgodnie z cennikiem JUMPOUT. Wejście oznacza znajomość i pełną akceptację zasad
regulaminu.
3. Ze względów bezpieczeństwa atrakcje parku nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 4 roku
życia oraz osób, których waga przekracza 120 kg lub mających inne przeciwwskazania.
4. Korzystanie z Parku niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone.
5.Każdy wypadek lub potrzebę udzielenia pierwszej pomocy należy zgłosić niezwłocznie do
pracownika Parku.
6. Przed wejściem na trampoliny Goście przygotowują się w szatniach, gdzie są zobowiązani
do pozostawienia odzieży, obuwia oraz przyniesionych przedmiotów, w tym telefony, klucze,
pierścionki, kolczyki i inne mogące zagrozić bezpieczeństwu. Park nie odpowiada za
pozostawione rzeczy.
7. Z dostępnych atrakcji można korzystać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych Parku
JUMPOUT. Zaleca się ubranie sportowe.
8. Na teren Parku nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie.
9. Zabrania się wejścia na trampoliny osobom żującym gumę do żucia lub inne substancje
oraz spożywającym napoje lub inne produkty.
10. Przed wejściem na trampoliny należy wykonać rozgrzewkę całego ciała zgodnie z
zaleceniami personelu.
11. Na pojedynczej trampolinie może znajdować się tylko jedna osoba.

12. Osoby, które naruszają zasady regulaminu, dobre obyczaje oraz stwarzają zagrożenie dla
innych użytkowników i nie stosują się do zaleceń pracowników Parku będą musiały opuścić
teren trampolin bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
13. Tylko osoby pełnoletnie mogą korzystać z obiektu samodzielnie. Dzieci i młodzież w wieku
od 4 do 13 lat mogą korzystać z Parku wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub
innego opiekuna oraz za jego pisemną zgodą na przygotowanym przez Park formularzu.
Osoby w wieku od 13 do 18 lat zaś, gdy nie są pod opieką dorosłego opiekuna muszą posiadać
jego pisemną zgodę na przygotowanym przez Park formularzu.
14. Dopuszcza się grupy zorganizowane, gdzie jeden opiekun przypada maksymalnie na 15
osób. Opiekun takiej grupy musi wypełnić specjalny formularz przygotowany przez Park.
Formularze znajdują się w recepcji oraz na stronie internetowej Parku.
15. Park nie świadczy usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą. Za wszelkie szkody spowodowane
przez niepełnoletnich Gości odpowiadają ich opiekunowie.
Za szkody spowodowane przez Gości odpowiadają Goście.
16. Kobiety w ciąży i osoby z problemami zdrowotnymi mogą korzystać z parku za zgodą
lekarza.
17. Park nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, takie jak urazy, uszkodzenia
ciała czy inne kontuzje powstałe w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN
18. Na jednej trampolinie może znajdować się tylko jedna osoba. Zabrania się biegania po
trampolinach.
19. Po sygnale trenera należy zaprzestać aktywności na trampolinie.
20. Zabrania się skakania oraz siedzenia na matach osłaniających konstrukcję trampolin oraz
biegania po nich.
21. Wykonując skoki należy wybijać się w środku pola zawsze z obu nóg oraz lądować na obie
nogi, z ugiętymi kolanami i w lekkim rozkroku. Rękami należy balansować ciało.
22. W przypadku nieudanego skoku należy starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało
w kłębek, chroniąc głowę rękami.
23. Nie należy skakać do basenu z gąbkami głową w dół. Po wylądowaniu w basenie należy
go bezzwłocznie opuścić. Zabrania się wyrzucania gąbek z basenu oraz dokopywania się do
jego dna.

24. Na usytuowanej przy basenie z gąbkami ściance wspinaczkowej może znajdować się
jednocześnie maksymalnie 5 osób, zaś na „gladiatorze” czyli specjalnej belce nad basenem z
gąbkami 2 osoby.
25. Zabrania się wspinania lub wskakiwania na siatki zabezpieczające oraz wchodzenia na
szczyt ścianki wspinaczkowej.
26. Na trampoliny sportowe można wchodzić tylko pod nadzorem trenera.

ZASADY DODATKOWE
27. W sprawach nieuregulowanych przez regulamin należy zwracać się do personelu Parku.
28. Cały obiekt ze względów bezpieczeństwa jest pod nadzorem kamer monitoringu. Obraz
jest rejestrowany i przechowywany w okresie do jednego miesiąca.
29. Park zastrzega sobie prawo do wykonywania krótkich filmów lub zdjęć w celach
reklamowych lub marketingowych.
30. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Gości jest dozwolone tylko na ich prywatny
użytek, za zgodą pracowników parku. Park nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr
osobistych w związku z upublicznieniem ich wizerunku przez osoby trzecie.
31. Parkingi przy obiekcie są bezpłatne, lecz niestrzeżone. Park nie odpowiada za
ewentualne szkody powstałe podczas parkowania.
32. Park zastrzega sobie prawo do odmowy osobie lub grupie osób wstępu na teren obiektu
według własnego uznania bez podania przyczyn i z wyłączeniem prawa tych osób do
dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
33. Administratorem danych osobowych jest PHU MAGRA Marek Grabowiec ,08-110 Siedlce
ul. Łukowska 16, NIP 821-100-51-22
34. Dane osobowe wykorzystywane będą tylko do świadczenia własnych usług Parku. Każdej
osobie przysługuje prawo do wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia lub
usunięcia.
35. Palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych na terenie parku jest zabronione.

Życzymy przyjemnej zabawy.

