REGULAMIN PARKU TRAMPOLIN 7 JUMP STREET
Park Trampolin 7 Jump Street (dalej „Park” lub „7 Jump Street”) został utworzony z myślą o nowej,
ciekawej formie rekreacji. Niniejszy regulamin powstał dla zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa w trakcie skakania. Naszym priorytetem jest, aby wszyscy korzystający z tej formy
atrakcji wynieśli maksimum niezapomnianych i miłych wrażeń. Należy bezwzględnie stosować się do
zapisów niniejszego regulaminu oraz indywidualnych poleceń czy wskazówek personelu. Wspólna
troska o bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczną zabawę.
ZASADY OGÓLNE
1. Parkiem Trampolin 7 Jump Street zarządza firma Park Trampolin 7 Jump Street z siedzibą w
Olsztynie 10-454 przy ul. Leonharda 7.
2. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest wniesienie opłaty za wstęp, zgodnie
zobowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku i po otrzymaniu opaski identyfikacyjnej.
3. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i pełna akceptacje niniejszego Regulaminu.
4. Z parku trampolinowego mogą korzystać osoby w wieku od 3 lat i wadze nieprzekraczającej
100kg.
5. Każdy Użytkownik skacze na własna i wyłączna odpowiedzialność. Świadomy swoich możliwości i
stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń. Uprzedzamy jednakże, iż
skakanie na trampolinach jest sportem ekstremalnym. W skrajnych przypadkach może spowodować
urazy ciała.
6. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, ze Park zwolniony jest całkowicie od jakiekolwiek
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki
powstałe na skutek korzystania z Parku - za wyjątkiem szkód wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.
7. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, ze Park zwolniony jest całkowicie od jakiekolwiek
odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających
z Parku - za wyjątkiem szkód wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.
8. Osoby w ciąży oraz z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może
choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny korzystać z obiektu.
9. 7 Jump Street jest obiektem rekreacyjnym przeznaczonym dla wszystkich użytkowników. Nie mniej
jednak samodzielnie z obiektu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.
10. Dzieci w wieku od lat 3 do lat 14 mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod stała opieka
rodzica bądź opiekuna. Dzieci poniżej 3 lat nie mogą korzystać z obiektu w ogóle. Osoby
niepełnoletnie w wieku powyżej lat 13, mogą korzystać z 7 Jump Street pod stała opieka rodzica bądź
opiekuna ewentualnie pod nieobecność rodzica lub opiekuna prawnego, jednak za pisemna
uprzednia zgoda rodzica lub opiekuna złożona w obecności pracownika 7 Jump Street. Zgoda może
być udzielona jedynie na udostępnionym przez Park formularzu. W każdym poszczególnym
przypadku, o którym mowa w pkt 9, Zarządzający ani 7 Jump Street nie świadczą jakiejkolwiek opieki

nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez dziecko lub młodzież w każdym z przypadków o jakich
mowa w pkt 9 ma miejsce tylko i wyłącznie na ryzyko rodzica lub opiekuna prawnego.
11. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za
wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
12. Do wejścia na trampoliny, Korzystający przygotowują się w strefie szatni i wyłącznie w szatni
pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione rzeczy.
13. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
14. Na trampoliny wchodzimy w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów
mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas skakania w PARKU
TRAMPOLIN
15. Kieszenie musza być puste. Nie wolno wnosić na trampolinę żadnych przedmiotów takich jak
klucze, telefony, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje i inne przedmioty czy elementy
nienależące do wyposażenia 7 Jump Street.
16. Nie wolno wchodzić na trampolinę z GUMA DO ZUCIA i jakimikolwiek substancjami w ustach.
17. Nie wolno wchodzić na trampolinę z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inna biżuterią.
18. Każda osoba korzystajaca z trampolin w 7 Jump Street obowiązana jest do skakania w
specjalnych skarpetkach z silikonową powierzchnią antypoślizgową, które można kupić w Recepcji 7
Jump Street.
19. Przed wejsciem na trampolinę należy bezwzględnie wykonać rozgrzewkę stawów i pozostałych
elementów ciała - zgodnie z zaleceniami personelu 7 Jump Street.
20. Podczas korzystania z obiektu należy bezwzględnie i ściśle stosować się do zaleceń i instrukcji
udzielanych przez personel Parku. Osoby nie stosujące się i naruszające niniejszy Regulamin zostaną
wyproszone z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego
tytułu.
21. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu czy
jakichkolwiek substancji odurzających.
22. Na teren obiektu nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zwierząt.
23. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji wpływających na stan świadomości
nie będą wpuszczane na teren Parku.
24. Używanie słów wulgarnych i obraźliwych nie będzie tolerowane.
25. Nie jesteś na obiekcie sam. Uważaj, na to, co robisz, aby nie wyrządzić krzywdy sobie i innym
użytkownikom obiektu.
26. Nie należy wykonywać skoków i ewolucji przewyższających twoje zdolności fizyczne
motoryczne.

27. Bezwzględnie zabronione jest skakanie z gołymi stopami, przez cały czas zabawy należy mieć na
sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe
ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN
1. Sygnał gwizdka jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania aktywności na trampolinie.
2. Podczas podskoków na jednym batucie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
3. Należy wybijać się w środku pola batuta zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy. Nogi w
kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku. Ręce wyciągnięte przed siebie dla
zrównoważenia ciała.
4. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem będzie niekontrolowane lądowanie na batut
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 rak.
5. Zabrania się wskakiwania na batut zajęty przez innego użytkownika.
6. Zabrania się skakania po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
7. Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
8. Przechodzenie z zachowaniem należytej ostrożności po matach zabezpieczających do wybranego
batutu jest dozwolone.
9. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.
10. Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające.
11. Zabrania się wykonywania ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcje
trampoliny.
12. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania innym użytkownikom obiektu.
13. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary bądź soczewki
kontaktowe.
14. Zaleca się szczególna ostrożność osobom zamierzającym wykonać bardziej złożone ewolucje, aby
nie wyrządzić krzywdy sobie lub innym użytkownikom obiektu.
15. Zaleca się szczególna ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z
innymi użytkownikami obiektu.
16. Zabrania się bezwzględnie biegania po schodach i pozostałym terenie obiektu.
17. Nigdy nie nurkuj głową w basenie z piankami stopy zawsze pierwsze!
ZASADY UZUPEŁNIAJACE
1. We wszelkich sprawach związanych z użytkowaniem obiektu a nieuregulowanych niniejszym
regulaminem należy zwracać się do personelu 7 Jump Street.

2. Czas korzystania z urządzeń na terenie obiektu 7 Jump Street rozpoczyna się od pobrania
identyfikatora, a kończy się w chwili jego zdania w recepcji przy opuszczaniu obiektu.
3. Aktualny cennik jest wywieszony osobno i zawsze na naszej stronie www.7jumpstreet.pl.
4. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, ze cały obiekt znajduje się pod nadzorem kamer
telewizji przemysłowej. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego
poziomu bezpieczeństwa na obiekcie z zachowaniem nienaruszalności dóbr osobistych.
5. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, ze w trakcie korzystania z obiektu mogą być
wykonywane krótkie filmy i fotografie wyłącznie dla celów reklamowych i marketingowych 7 Jump
Street.
6. Nagrywanie i robienie zdjęć własnym sprzętem wymaga każdorazowego zgłoszenia i uzyskania
zgody w recepcji obiektu.
7. Korzystanie z Internetu bezprzewodowego jest bezpłatne po otrzymaniu kodu inicjującego w
recepcji oraz po zaakceptowaniu regulaminu korzystania.
8. Zewnętrzny parking jest bezpłatny dla naszych klientów w czasie pobytu w 7 Jump Street. Nie
mniej jednak pozostawienie pojazdu na w/w parkingu odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączna
odpowiedzialność klienta. Skorzystanie z parkingu, nie stanowi także zawarcia z Parkiem umowy
przechowania czy jakiejkolwiek innej. Park nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w
pozostawionych pojazdach - za wyjątkiem szkód wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.
9. Za jakiekolwiek szkody powstałe na obiekcie wskutek nieprzestrzegania regulaminu, poleceń i
wskazówek personelu lub aktów wandalizmu, wyłączną odpowiedzialność prawna i finansową ponosi
dany użytkownik.
10. Pierwsza pomoc jest dostępna na terenie obiektu po zgłoszeniu do personelu.
11. Dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników obiektu, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie
do personelu 7 Jump Street wszelkich przypadków naruszania regulaminu i innych niebezpiecznych
zachowań. Wspólna troska o bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczna zabawę.
12. Korzystanie z trampolin i innych urządzeń na terenie obiektu 7 Jump Street jest jednoznaczne z
podporzadkowaniem się i akceptacja wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
13. Sugerujemy dokonywanie wcześniejszej rezerwacji na stronie www.7jumpstreet.pl, aby bez
zbędnego oczekiwania korzystać z urządzeń w obiekcie 7 Jump Street.
14. Za wstęp wykupiony a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany nie dokonuje się
zwrotów poniesionych opłat.
15. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu będące skutkiem np.
przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innej siły wyższej.
16. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji na specjalne eventy, w takim przypadku
odpowiednia informacja będzie umieszczona na naszej stronie.

17. Zastrzegamy prawo do odmowy wstępu na teren Parku Trampolin wg własnego uznania bez
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Parku.
18. Wszelkie dodatkowe informacje na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie internetowej.
19. Za utracone transpondery do szafek należy uiścić opłatę w wysokości: Transponder 10 zł
20. Każdy z korzystających we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu transponder.
21. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania transpondera osobom trzecim.
Osoba korzystająca jest nazywana dalej użytkownikiem. Park Trampolin jest nazywany dalej 7 Jump
Street, Park, obiekt lub trampoliny. Powierzchnia elastyczna, po której skaczemy jest nazwana
batutem.
DZIEKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY.

