regulamin
KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN HAPPY JUMP

Park Trampolin HAPPY JUMP został stworzony z myślą o nowej, ciekawej formie rekreacji. Niniejszy Regulamin powstał
aby zapewnić Naszym klientom Bezpieczeństwo
ezpieczeństwo w trakcie skakania na trampolinach. Priorytetem dla Nas jest
Bezpieczeństwo wszystkich uczestników Parku i dobra zabawa. Uprzedzamy jednakże, iż skakanie na trampolinach może
powodować urazy ciała podobne, jak przy uprawianiu sportów ekstremalnych.
ekstremalnych. Dlatego też, aby zminimalizować takie
ryzyko, należy bezwzględnie stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności zapisów o zasadach
bezpiecznego korzystania z trampolin oraz wszelkich poleceń i wskazówek personelu Parku. Pamiętaj także,
ta
że nie jesteś
w Parku Sam- uważaj,
żaj, na to co robisz, aby nie wyrządzić krzywdy sobie i innym.
I. Informacje ogólne
cym Park Trampolin Happy Jump (zwany dalej w niniejszym Regulaminie „Parkiem”) jest
1. Podmiotem prowadzącym
Małgorzata Krauz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Park Trampolin Happy Jump Małgorzata Krauz
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Torowej
orowej 2,
2 nr NIP 517-016-77-99, REGON 181122783.
2. Powierzchnia elastyczna, po której skaczemy jest nazwana trampoliną, polem trampolinowym.
3. Niniejszy
szy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Parku (w tym
w szczególności osoby dokonujące zakupu biletów wstępu), zwane dalej w postanowieniach niniejszego
Regulaminu „Uczestnikami”.
4. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do personelu Parku.
Prosimy o niezwłoczne
zwłoczne zgłaszanie personelowi Parku wszelkich przypadków naruszania Regulaminu i innych
innyc
niebezpiecznych zachowań. Wspólne
Wspóln dbanie o bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczne korzystanie z Parku.
II. Podstawowe informacje organizacyjne,
organizacyjne ograniczenia
1. Podczas przebywania na terenie Parku należy stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez personel
Parku. Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu
lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Parku bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek
odszkodowania z tego tytułu.
2. Każdy uczestnik podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z atrakcji Parku uwzględniając swoje możliwości,
umiejętności, kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia i zagrożenia, mając
na uwadze ryzyko urazów i kontuzji.
zji. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję taką powinni podejmować rodzice
lub opiekunowie prawni.
3. Z uwagi na Swoje bezpieczeństwo, Kobiety w ciąży oraz osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi,
u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać
zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać
z obiektu.
4. Na terenie obiektu Happy Jump obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu czy
jakichkolwiek substancji odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji
substancj wpływających
na stan świadomości nie będą wpuszczane na teren Parku lub mogą zostać z niego wyproszone bez zwrotu
kosztów za niewykorzystany bilet.
5. Na teren obiektu nie wolno wprowadzać zwierząt.
6. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Używanie słów wulgarnych i obraźliwych nie będzie tolerowane.
8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które nie pozostają w bezpośrednim
związku przyczynowym z jego działaniem lub zaniechaniem.
III. Wiek uczestników, podstawowe informacje
1. Happy Jump jest obiektem rekreacyjnym przeznaczonym dla osób w każdym wieku. Nie mniej jednak
samodzielnie z obiektu mogą korzystać osoby pełnoletnie.
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Atrakcje Parku przeznaczone są dla dzieci powyżej 3-go roku życia. Dzieci poniżej tego wieku z uwagi na Swoje
bezpieczeństwo nie powinny korzystać z Parku, podczas, gdy obecni są inni uczestnicy. Dzieci w wieku od 3 do
13 lat mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod stałą opieką rodzica bądź opiekuna prawnego.
Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 13 lat, mogą korzystać z obiektu Happy Jump pod stałą opieką rodzica
bądź opiekuna prawnego, ewentualnie pod nieobecność rodzica lub opiekuna prawnego, jednak za pisemną
uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w obecności pracownika Happy Jump. Zgoda może być udzielona
jedynie na udostępnionym przez Park formularzu.
Zgody niepełne lub nieczytelne lub niezawierające podpisu rodzica lub opiekuna prawnego są nieważne i nie
będą akceptowane.
Park i jego pracownicy nie świadczą jakiejkolwiek opieki nad osobami niepełnoletnimi przebywającymi na
terenie Parku. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z atrakcji Parku odbywa się na ryzyko rodzica lub
opiekuna prawnego i za jego zgodą.
Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za szkody
spowodowane przez swych niepełnoletnich podopiecznych.

IV. Wejście i ogólne zasady bezpiecznego korzystania z trampolin
1. Warunkiem korzystania w atrakcji Parku jest:
a) podpisanie oświadczenia zapoznania się z regulaminem korzystania z Parku Trampolin Happy Jump,
b) w przypadku osób poniżej 18 roku życia posiadanie podpisanej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na
korzystanie z Parku Trampolin,
c) wniesienie opłaty za wstęp, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku i po
otrzymaniu kluczyka/opaski do szatni.
2. Osoby korzystające z Parku Trampolin Happy Jump przed wejściem na trampoliny przygotowują się w szatniach,
tam też w przeznaczonych do tego szafkach zobowiązani są pozostawić odzież, obuwie i wszystkie przyniesione
ze Sobą rzeczy. Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy cennych i wartościowych, w szczególności takich
jak gotówka czy biżuteria.
3. Na trampoliny wchodzimy w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów mogących
sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas skakania.
4. Przed wejściem na trampoliny uczestnicy zobowiązani są opróżnić kieszenie. Na trampoliny nie wolno wnosić
żadnych przedmiotów takich jak klucze, telefony, kamery, zapalniczki, piłki, kolczyki, sygnety itp.
5. Zabrania się wchodzenia na trampolinę z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach, a także
wnoszenia jedzenia i napojów na arenę trampolin.
6. Na trampolinach można skakać na boso lub w skarpetkach antypoślizgowych.
7. Przed wejściem na trampolinę należy wykonać rozgrzewkę stawów i pozostałych elementów ciała - zgodnie
z zaleceniami personelu Happy Jump.
8. Wasze Bezpieczeństwo jest dla Nas priorytetem, dlatego przed pierwszym wejściem na arenę trampolin,
pracownicy Parku Happy Jump przedstawią kilka zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszym regulaminie.
9. Sygnał gwizdka jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania aktywności na trampolinie.
10. Podczas podskoków na jednym polu trampolinowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
11. Należy wybijać się w środku pola trampoliny zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy. Nogi w kolanach
powinny być ugięte i w lekkim rozkroku a ręce wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała.
12. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem będzie niekontrolowane lądowanie na pole trampolinowe
należy w miarę możliwości starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało w kłębek chroniąc głowę rękami co
jednocześnie pozwala uniknąć urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk.
13. Nie należy wskakiwać na pole trampolinowe zajęte przez innego użytkownika.
14. Nie należy wskakiwać na maty zabezpieczające elementy konstrukcyjne trampolin.
15. Dozwolone jest przechodzenie z zachowaniem należytej ostrożności po matach zabezpieczających do wybranej
trampoliny.
16. Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
17. Zabrania się wykonywania ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję trampoliny.
18. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania innym użytkownikom obiektu.

19. Zaleca się szczególną ostrożność osobom zamierzającym wykonać bardziej złożone ewolucje, aby nie wyrządzić
krzywdy sobie lub innym użytkownikom obiektu.
20. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary bądź soczewki kontaktowe.
21. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi
uczestnikami.
22. Zabrania się bezwzględnie biegania po schodach i pozostałym terenie obiektu.
V. Zasady bezpiecznego korzystania z basenu piankowego
1. Wyłącznie jeden użytkownik może skakać z jednej trampoliny w tej samej chwili do basenu piankowego.
2. Przy lądowaniu na nogach- należy ugiąć nogi w kolanach.
3. Przy lądowaniu na plecach należy dociągnąć podbródek do klatki piersiowej.
4. Zabrania się wystawiania języka w czasie skoku do basenu piankowego.
5. Po wylądowaniu należy niezwłocznie opuścić basen piankowy.
6. Zabrania się wskakiwania do basenu piankowego głową do dołu, gdyż mogą one skutkować bardzo poważnymi
urazami.
7. Zabrania się grzebać w basenie gąbek i wyrzucać gąbki na pola trampolin.
8. Baw się bezpiecznie, nie przeceniaj swoich umiejętności, uważaj na to co robisz aby nie wyrządzić krzywdy sobie
i innym użytkownikom obiektu
9. Zabrania się szukania wszelkich przedmiotów zagubionych w basenie gąbek, będą one wyciągane przez
pracowników Happy Jump po godzinach pracy obiektu.
VI. Zasady uzupełniające
1. Wszelkie pytania dotyczące właściwego użytkowania obiektu, które nie zostały uregulowane w niniejszym
regulaminie należy kierować do pracowników Happy Jump.
2. Aktualny cennik jest wywieszony na terenie obiektu oraz na naszej stronie www.happyjump.com.pl.
3. Nagrywanie i robienie zdjęć własnym sprzętem wymaga zgłoszenia pracownikowi w recepcji obiektu.
4. Za jakiekolwiek szkody powstałe na obiekcie wynikające z nieprzestrzegania regulaminu, poleceń i wskazówek
pracowników lub aktów wandalizmu, wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową ponosi dany użytkownik.
5. Apteczka „Pierwsza pomoc” jest dostępna w recepcji Parku po zgłoszeniu pracownikowi Happy Jump.
6. Aby korzystać z urządzeń w obiekcie Happy Jump bez zbędnego oczekiwania, proponujemy dokonywanie
wcześniejszej rezerwacji na stronie www.happyjump.com.pl lub telefonicznie 698-739-228.
7. Za wykupiony i nie wykorzystany wstęp, jak również za czas niewykorzystany nie jest zwracana opłata.
8. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji obiektu, w takim przypadku odpowiednia informacja będzie
umieszczona na naszej stronie.
9. Park Trampolin Happy Jump nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu będące
skutkiem np. przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innej siły wyższej.
10. Zastrzegamy prawo do odmowy wstępu na teren Parku Trampolin wg własnego uznania bez jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu względem Parku.
11. Każdy z korzystających we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu kluczyk z opaską naramienną.
12. Za utracony kluczyk do szafki z opaską naramienną należy uiścić opłatę w wysokości: Opaska 30 zł, Kluczyk do
szafki 20 zł.
13. Zabrania się przekazywania lub wypożyczania opaski naramiennej z kluczykiem do szafki osobom trzecim.
14. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że podczas korzystania z obiektu mogą być wykonywane krótkie
filmy i fotografie wyłącznie dla celów reklamowych i marketingowych Happy Jump.
15. Korzystanie z internetu bezprzewodowego jest bezpłatne po otrzymaniu kodu inicjującego w punkcie obsługi
klienta oraz po zaakceptowaniu regulaminu korzystania poprzez podpisanie oświadczenia.
16. W czasie pobytu w obiekcie Happy Jump, zewnętrzny parking dla naszych klientów jest bezpłatny i niestrzeżony.
Happy Jump nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w pozostawionych pojazdach.
17. Wszelkie dodatkowe informacje na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie internetowej
www.happyjump.com.pl

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu i życzymy miłej zabawy!

