REGULAMIN
JUMP2SKY - PARK TRAMPOLIN
§1
Obiekt Jump2Sky – Park Trampolin jest własnością Organizatora – firmy Well Investment, nr NIP:
839-317-85-60, z siedzibą przy ul. MKS Cieśliki 10A, 76-200 Słupsk.
§2
Organizator świadczy usługi w ramach Jump2Sky – Park Trampolin w Bolesławicach, przy ul.
Wspólnej 1. Kontakt możliwy jest także pod adresem e-mail: recepcja@jump2sky.pl oraz pod nr
telefonu: 535 800 750. Adresem korespondencyjnym jest miejsce świadczenia usług (Jump2Sky –
Park Trampolin w Bolesławicach, przy ul. Wspólnej 1).
§3
Osoby korzystające z Jump2Sky – Park Trampolin („Korzystający”) mają obowiązek zapoznać się z
treścią niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Parku oznacza jednocześnie jego akceptację.
§4
Korzystającym może być każda osoba dorosła, a także dzieci w wieku co najmniej 3 lat. Dzieci w
wieku od 3 do 13 lat powinny przebywać na terenie Parku pod opieką rodziców lub opiekunów
prawnych. Dzieci i Młodzież w wieku od 3 do 18 lat może korzystać z Parku także za pisemną zgodą
rodzica bądź opiekuna prawnego, której formularz dostępny jest w recepcji oraz na stronie
internetowej. Korzystanie przez osoby poniżej 18 roku życia z Parku odbywa się na ryzyko rodzica
lub opiekuna prawnego.
§5
Korzystający zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu, którego rodzaj i cennik znajduje się w
recepcji. Opiekun dziecka do 4 roku życia uprawniony jest do korzystania z Parku po wykupieniu
jednego biletu (opiekun + dziecko).
W przypadku grup zorganizowanych, jeden dorosły opiekun może przebywać wyłącznie z grupą nie
większą niż 15 osób poniżej 18 roku życia. Warunkiem korzystania z Parku grup zorganizowanych
jest wypełnienie przez opiekuna grupy formularza zgłoszeniowego (dostępny w recepcji), a także
zapoznanie osób pozostających pod jego opieką z wszelkimi regulaminami.
Bilety do Parku można nabywać w recepcji.
§6
Organizator wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne, które posiadają moc prawną tożsamą
z ich drukowanym odpowiednikiem. Wszelkie wnioski o ich wystawienie winny być składane pod
adresem korespondencyjnym Organizatora.
§7
Korzystający, przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej przez Organizatora infrastruktury,
zobowiązany jest do obejrzenia filmu instruktażowego. Niezależnie od powyższego, w każdym czasie
przestrzegać należy zaleceń obsługi.
§8
Korzystanie z Parku, oprócz niniejszego Regulaminu, reguluje także Regulamin strefy trampolin,
Regulamin dla korzystających z basenu gąbek w parku trampolin Jump2Sky oraz regulamin
organizacji imprez.
§9
Zakazane jest przebywanie na terenie Parku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez pracowników obsługi stanu po spożyciu
alkoholu lub środków odurzających, osoba taka zostanie natychmiast usunięta z Parku, bez prawa do
zwrotu uiszczonej ceny za bilet wstępu w jakimkolwiek zakresie.

§ 10
Na terenie Parku zakazane jest palenie tytoniu (za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
oznakowanych tabliczką), posiadanie i spożywanie alkoholu, narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych, wnoszenie i spożywanie alkoholu, napojów bezalkoholowych i żywności
zakupionych poza terenem Parku, posiadanie broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
§ 11
W związku z charakterem oferty Parku Korzystający akceptuje ryzyko sportowe polegające na
powstaniu urazów i uszkodzeń ciała. Organizator nie ponosi zatem odpowiedzialności za
jakiekolwiek urazy, uszkodzenia, kontuzje Korzystających, o ile nie wynikają one z jego rażącego
niedbalstwa. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za takie wydarzenia, które
są wynikiem nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, wskazań, zaleceń czy poleceń obsługi.
Organizator ponosi odpowiedzialność za zniszczenia bądź uszkodzenia przedmiotów należących do
Korzystających, o ile wynika to z winy umyślnej. Za przedmioty zagubione lub pozostawione na
terenie Parku i w jego bezpośrednim otoczeniu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§ 12
Każda osoba posiadająca przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z oferty Parku zobowiązana
jest do powstrzymania się od korzystania z oferty.
§ 13
W przypadku wystąpienia u Korzystającego jakiegokolwiek urazu lub uszkodzenia ciała, winien on
o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pracownika Parku.
§ 14
Korzystający wyrażają nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich
wizerunku w celach marketingowych który może być utrwalany przez pracowników parku oraz
osoby do tego wyznaczone.
§ 15
Osobom korzystającym z Parku udostępnia się szafkę w szatni wraz z kluczykiem umożliwiającym
jej zamknięcie. Opłata za zagubienie kluczyka wynosi 30 zł.
§ 16
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe wykorzystywane będą do
świadczenia i oferowania usług Organizatora.
Każdemu podmiotowi, który umieścił swoje dane przysługuje prawo wglądu do treści danych
osobowych i ich poprawiania.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz – w przypadku Korzystających będących konsumentami – Ustawy z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta.
§ 18
Ewentualne spory wynikłe na umów na odległość zawartych z Organizatorem rozpatrywał będzie
Sąd Rejonowy w Słupsku.

REGULAMIN DLA KORZYSTAJĄCYCH
Z BASENU GĄBEK W PARKU TRAMPOLIN JUMP2SKY
(uzupełnienie regulaminu głównego i regulaminu strefy trampolin)

1. Tylko jeden użytkownik skacze z jednego batutu w tym samym momencie do basenu gąbek.
2. Gdy lądujesz na nogach, zegnij je w kolanach przed wylądowaniem w basenie.
3. W przypadku gdy lądujesz na plecach dociągnij podbródek do klatki piersiowej i lekko
zaciśnij szczękę.
4. Pamiętaj, w czasie lądowania nigdy nie wystawiaj języka.
5. Po wylądowaniu należy natychmiast opuścić basen z gąbkami .Wychodzimy od strony ściany
na boki.
6. Zabrania się wskakiwania do basenu gąbek głową do dołu, skoki na głowę mogą spowodować
bardzo poważne urazy, nawet spowodować trwałe kalectwo.
7. Zabrania się grzebania w basenie gąbek i rzucania gąbkami.
8. Korzystaj z atrakcji rozważnie i bezpiecznie, nie przeceniaj swoich umiejętności, Pamiętaj że
musisz uważać na siebie oraz na innych użytkowników Parku.
9. Zabrania się szukania jakichkolwiek przedmiotów zagubionych w trakcie korzystania
z basenu z gąbkami, będą one wyciągane przez personel Jump2Sky po godzinach pracy
obiektu w możliwie najszybszym czasie.

REGULAMIN STREFY TRAMPOLIN
§1
Celem niniejszego Regulaminu jest uzupełnienie postanowień Regulaminu Jump2Sky – PARK
TRAMPOLIN.
§2
Każdy Korzystający winien się zapoznać z treścią i zaakceptować postanowienia niniejszego
Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z trampolin udostępnionych w Parku.
§3
Organizator zaleca przeprowadzenie ćwiczeń rozciągających i rozgrzewających każdorazowo przed
skorzystaniem z trampolin udostępnionych w Parku.
§4
Każdy Korzystający ze strefy trampolin ma obowiązek założyć skarpety z silikonową powierzchnią
antypoślizgową, które nabyć można w Parku.
§5
Warunkiem korzystania ze strefy trampolin jest bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom
obsługi.
Korzystający winien w szczególności wybijać się w środku pola batuta zawsze z obu nóg oraz
lądować na obie stopy, a także znajdować się w rozkroku, z lekko ugiętymi nogami. W przypadku
niekontrolowanego upadku winno się przyjąć pozycję skulenia całego ciała.
Organizator zaznacza, że do skakania służą jedynie elementy do tego przeznaczone, z wyłączeniem
elementów konstrukcji.
W strefie trampolin bezwzględnie zabrania się biegania między trampolinami, a także wskakiwania
na trampoliny zajęte przez innych Korzystających.
Korzystający winni zachować szczególną ostrożność, w tym zwracać uwagę na innych oraz unikać
kontaktu fizycznego z pozostałymi Korzystającymi.
§6
Korzystający z trampolin winien pozostawić wszelkie niebezpieczne przedmioty takie jak zegarki,
biżuterię, zawartość kieszeni oraz ubrania zawierające elementy metalowe czy inne ostre przedmioty
w szatni Parku.
§7
W przypadku polecenia zaprzestania skakania Korzystający winien natychmiast podporządkować
się decyzji obsługi.

