Skakanie na trampolinach jest aktywnością klasyfikowaną, jako sport ekstremalny, a co za tym idzie zawierającą element ryzyka i
niebezpieczeństwa, dlatego niezwykle ważne jest, aby uczestnicy zabawy w PARKU TRAMPOLINOWYM byli świadomi
zagrożenia i szczegółowo zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w PARKU TRAMPOLINOWYM. Każdy
uczestnik powinien być świadomy swoich indywidualnych predyspozycji i umiejętności oraz dostosować do nich rodzaj
wybranych atrakcji w PARKU TRAMPOLINOWYM.
Naszym nadrzędnym celem jest, aby przeżyli Państwo niezapomnianą zabawę i wyszli z poczuciem satysfakcji oraz
niezapomnianymi wrażeniami, jakie niosą podskoki i loty:). Dlatego zrobimy wszystko, aby zapewnić Państwu wysoki poziom
naszych usług i możliwie jak największe bezpieczeństwo podczas zabawy. W związku z tym zapewniamy, że nasz sprzęt jest
wykonany z najwyższej, jakości materiałów, posiadających niezbędne certyfikaty i atesty. Przeprowadzamy okresowe (dzienne /
okresowe / roczne) kontrole sprzętu i sprawdzamy ich bezpieczeństwo oraz poziom zużycia elementów konstrukcyjnych.
Zapewniamy także opiekę naszego wykwalifikowanego zespołu w trakcie trwania zabawy, który służy informacją i w razie
problemów mogą udzielić podstawowej pomocy (pracownicy znajdują się cały czas w przestrzeni parku trampolinowego i
obserwują przebieg zabawy).
Aby zapewnić Państwu możliwie najlepszą zabawę należy bezwzględnie przestrzegać zasad, które są ściśle wyznaczone w
sposób zapewniający bezpieczeństwo Twoje, jak i innych uczestników. Przed wejściem do PARKU TRAMPOLINOWEGO zostaną
Państwo zapoznani z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, a ich szczegóły zostaną przedstawione na dokumencie, który muszą
Państwo podpisać w swoim imieniu (powyżej 18. roku życia po okazaniu dowodu tożsamości) lub imieniu niepełnoletnich
uczestników, których mają Państwo pod swoją opieką.
REGULAMIN PARKU TRAMPOLIN
1. Z parku trampolinowego mogą korzystać osoby w wieku od 6 lat oraz wadze nie przekraczającej 100kg.
2. Dzieci do 10 lat mogą przebywać na terenie Parku Trampolinowego oraz korzystać z atrakcji wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich. Dzieci poniżej lat 6 nie mogą korzystać z trampolin.
3. Dzieci powyżej 10 roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.
4. Wzór zgody udostępniony jest w recepcji lub na stronie internetowej www.trampolandia.pl.
5. Trampolandia nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie z atrakcji przez dziecko lub młodzież na
podstawie zgody wyrażonej przez rodziców lub opiekuna prawnego odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica lub
opiekuna prawnego.
6. Korzystanie z infrastruktury Trampolandii wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała.
Użytkownik korzysta z infrastruktury Trampolandii na własną odpowiedzialność. Trampolandia nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód z
winy Trampolandii.
7. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, do korzystania z obiektu, jak również te u których
korzystanie z infrastruktury Trampolandii może w jakikolwiek sposób zagrozić ich zdrowiu i życiu, nie powinny
korzystać z obiektu.
8. Na terenie Trampolandii rejestrowany jest obraz za pomocą kamer telewizji przemysłowej. Obraz jest rejestrowany dla
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych.
9. 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.
10. Przed wejściem na urządzenia znajdujące się w Parku każdy użytkownik powinien przejść rozgrzewkę stawów i
pozostałych części ciała pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami instruktora.
11. Użytkownik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub nadania komunikatu, zaprzestania
aktywności oraz oczekiwania na dalsze informacje.
12. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu i to wyłącznie na prywatny
użytek. Trampolandia nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań, zdjęć.
13. Trampolandia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku
przez osoby trzecie.
14. Należy dostosować rodzaj wybranej trampoliny do swoich indywidualnych predyspozycji i umiejętności, a także
doświadczenia w tego rodzaju zabawie. Nie należy wykonywać skoków i ewolucji przewyższających zdolności fizyczne i
motoryczne.
15. Cały czas zwracaj uwagę na innych uczestników zabawy – nie jesteś w parku sam!
16. Bezwzględnie zabronione jest skakanie w obuwiu lub z gołymi stopami, przez cały czas zabawy należy mieć na sobie
specjalne skarpetki z powłoką antypoślizgową - do kupienia w recepcji Parku.
17. Tylko jedna osoba może przebywać w tym samym czasie na jednej trampolinie.
18. Nie wolno wspinać się po ścianach.
19. Nie wolno się ze sobą siłować, popychać, ani walczyć podczas skakania na trampolinach.
20. Nie wolno się kłaść, ani wspinać po siatkach i osłonach.
21. Nie wolno leżeć, ani siedzieć na trampolinach i matach zabezpieczających. Jeśli jesteś zmęczony i musisz odpocząć
należy opuścić trampolinę.
22. Nie wolno przeskakiwać z trampoliny na trampolinę.
23. Nie wolno skakać z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi ani kamerami.
24. Nie wolno pić, jeść, ani żuć gum podczas zabawy.
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Nie wolno wnosić napojów i jedzenia na teren parku trampolinowego.
Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie parku trampolinowego.
Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, przed wejściem na trampolinę.
Nie wolno mieć przy sobie kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek
sposób wypaść lub oderwać się od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu Twojemu lub innych uczestników.
Nie wolno pozostawiać ubrań na trampolinach, siatkach i piankach.
Nie wolno korzystać z parku trampolinowego pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, ani żadnych innych środków
odurzających.
Na ścieżce akrobatycznej może przebywać tyko jedna osoba.
Ścieżki akrobatyczne są przeznaczone do wykonywania skoków wyłącznie przez doświadczone osoby.
Zaleca się wygodny strój do ćwiczeń fizycznych.
Nie wolno skakać na żadnym etapie ciąży.
Nie wolno skakać, jeśli w pobliżu nie ma kogoś z obsługi.

ZASADY DOTYCZĄCE BASENÓW Z PIANKAMI:
1. Bezwzględny zakaz skoków do basenu na głowę, stopy zawsze pierwsze!
2. Upewnij się, że wylądujesz na swoich stopach, pośladkach lub plecach.
3. Przed wskoczeniem do basenu upewnij się, że masz miejsce na skok.
4. Sprawdź czy Twoje kieszenie są puste oraz, że nie masz na sobie biżuterii oraz innych elementów, które mogą oderwać
się , spaść lub wypaść.
5. Zanim skoczysz pozwól innym uczestnikom najpierw opuścić basen.
6. Skoki do basenu tyłem są zabronione.
7. Zakaz popychania innych do basenu.
8. Zakaz wynoszenia, wyrzucania gąbek z basenu.
9. Sam opuść basen po wylądowaniu, tak szybko jak tylko to możliwe.
10. Nie zakopuj siebie lub innych w basenie.
KOSZYKÓWKA:
1. Nie wolno kopać piłki.
2. Nie wolno celować piłką w okolice głowy lub szyi innych uczestników.
3. Nie wolno wieszać się na koszach do koszykówki.
4. Nie wolno korzystać ze sprzętu bez wiedzy instruktora.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Korzystanie z infrastruktury Trampolandii wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała.
Użytkownik korzysta z infrastruktury Trampolandii na własną odpowiedzialność. Trampolandia nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód
z winy Trampolandiii.
2. Trampolandia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane przez niewłaściwe korzystanie z urządzeń,
znajdujących się na terenie Parku, nie dostosowanie się do regulaminu oraz niewykonywanie poleceń i nakazów
instruktorów i obsługi.
3. Za zgubienie lub zniszczenie transpondera, użytkownik zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł.
1. Trampolandia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione bez nadzoru na terenie Parku przedmioty.
2. 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. Trampolandia nie ponosi
odpowiedzialności za ich kradzież, zgubienie, zniszczenie.
3. Trampolandia 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, nieprzestrzeganiem instrukcji oraz instrukcji graficznych korzystania z urządzeń znajdujących się
na terenie Parku.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia Parku należy pokryć szkodę w pełnej wysokości.
5. Trampolandia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zdarzenia powstałe z jej umyślnej winy.
6. Trampolandia nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się Klienta z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi
urządzeń znajdujących się w Parku.
Wszelkie urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie instruktorowi lub obsłudze Parku.
Niezastosowanie się do którejkolwiek z powyższych zasad skutkuje utratą Twojego czasu w parku trampolinowym. Skaczesz na
własną odpowiedzialność.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do podpisania oświadczenie korzystającego z PARKU TRAMPOLINOWEGO.
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