REGULAMIN OGÓLNY SKY JUMP
1.
Park Trampolin Sky Jump z siedzibą w Radomiu przy ul. 1905 roku 21.
tel. 511 662 272; 511 662 274 jest zarządzany przez P.H.U.KUBANEK Jakub
Brzozowski wpisany w rejestrze REGON 146495652, o numerze NIP 796 295
68 86.
2.
Warunkiem przebywania na terenie Sky Jump jest wniesienie opłaty za
wstęp, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku.
Rodzaj i cennik biletów jest dostępny w kasach oraz na stronie internetowej
www.skyjump.radom.pl.
3.
Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i pełną akceptację
niniejszego Regulaminu.
4.
Korzystać z infrastruktury sportowej Sky Jump mogą dzieci od lat 3,
młodzież oraz osoby dorosłe.
5.
Dzieci w wieku od 3 do 13 lat mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod
opieką osób dorosłych bądź też opiekuna prawnego. Dzieci w wieku od lat 14
do lat 18 mogą korzystać z infrastruktury sportowej Sky Lump za pisemną
zgodą rodzica lub opiekuna dostarczoną do pracownika Sky Jump. Zgoda
może zostać udzielona jedynie na formularzu dostępnym w recepcji Sky Jump
bądź też pobranego ze strony internetowej www.skyjump.radom.pl (zgoda
rodzica/ opiekuna).
6.
Opiekunowie z dziećmi do 6 roku życia mogą korzystać z obiektu na
jednym bilecie.
7.
Sky Jump nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie
przez dziecko lub młodzież na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców lub
opiekuna prawnego odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica bądź prawnego.
8.
Jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Sky Jump z grupą
maksymalnie 15 – tu osób niepełnoletnich.
9.
Opiekun grupy przed wejściem do Sky Jump jest zobowiązany
każdorazowo wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej oraz
zapoznać członków grupy z wszelkimi obowiązującymi na terenie Sky Jump
regulaminami. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w recepcji Sky Jump lub
na stronie internetowej
www.skyjump.radom.pl (oświadczenie opiekuna
grupy).
10. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad
dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez
podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
11. Korzystanie z obiektu może być objęte dodatkowym regulaminem, z
którym przed skorzystaniem z atrakcji osoba korzystająca ma obowiązek się
zapoznać:

a) Regulamin korzystania z trampolin,
b) Regulamin organizacji imprez.
12. Podczas pobytu na terenie Sky Jump należy bezwzględnie przestrzegać
zaleceń obsługi.
13. Każdy użytkownik skacze na własną i wyłączną odpowiedzialność.
Świadomy swoich możliwości i stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu
ograniczeń i zagrożeń.
14. Kobiety w ciąży oraz osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u
których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub
życiu, w ogóle nie powinny korzystać z obiektu.
15. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że Park zwolniony jest
całkowicie od jakiejkolwiek 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.
16. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że Sky Jump zwolniony jest
całkowicie od jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia
w przedmiotach należących do osób korzystających z Parku – za wyjątkiem
szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie.
17. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że Sky Jump nie ponosi
odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jego
terenie jak również w jego otoczeniu.
18. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody
powstałe wskutek korzystania z obiektu niezgodnie z regulaminami,
wskazaniami i poleceniami czy też z wyłącznej winy użytkowników Sky Jump.
19. Do wejścia na trampoliny, korzystający przygotowują się w strefie szatni i
wyłącznie w szatni pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione
rzeczy.
20. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
21. Użytkownik wykupując bilet , wykupuje prawo do skorzystania ze Sky
Jump w określonym w bilecie terminie.
22. Niedozwolone jest korzystanie z obiektu pod wpływem alkoholu bądź
innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takiego stanu u
osoby znajdującej się pod wpływem któregokolwiek z powyższych środków
zostanie ona wyproszona z terenu Sky Jump.
23. Na terenie Sky Jump zabrania się:
a) palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych
do tego miejsc;
b) wnoszenia lub posiadania niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków,
środków odurzających, alkoholu;

c) wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów oraz jedzenia
zakupionych poza terenem Sky Jump;
d) spożywania napojów oraz jedzenia zakupionych na terenie Sky Jump w
miejscach do tego nieprzeznaczonych( na trampolinach).
24. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że w trakcie korzystania z
obiektu mogą być wykonywane krótkie filmy i fotografie wyłącznie dla celów
reklamowych i marketingowych Sky Jump.
25. Nagrywanie i robienie zdjęć własnym sprzętem wymaga każdorazowego
zgłoszenia i uzyskania zgody w recepcji obiektu.
26. Zewnętrzny parking jest bezpłatny dla naszych klientów w czasie pobytu
w Sky Jump. Nie mniej jednak pozostawienie pojazdu na w/w parkingu
odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność klienta. Park nie
odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w pozostawionych pojazdach
– za wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie.
27. Za jakiekolwiek szkody powstałe na obiekcie wskutek nieprzestrzegania
regulaminu, poleceń i wskazówek personelu lub aktów wandalizmu, wyłączną
odpowiedzialność prawną i finansową ponosi dany użytkownik.
28. Pierwsza pomoc jest dostępna na terenie obiektu po zgłoszeniu do
personelu.
29. Dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników obiektu, prosimy o
niezwłoczne zgłaszanie do personelu Sky Jump wszelkich przypadków
naruszania regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań. Wspólna troska o
bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczną zabawę.
30. Sugerujemy dokonywanie wcześniejszych rezerwacji on-line, aby bez
zbędnego oczekiwania korzystać z urządzeń w obiekcie Sky Jump.
31. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas
niewykorzystany nie dokonujemy zwrotów poniesionych opłat.
32. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu
będące skutkiem np. przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innej siły
wyższej.
33. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji na specjalne eventy, w
takim przypadku odpowiednia informacja będzie umieszczona na naszej
stronie.
Park Trampolin jest nazywany: Sky Jump, Park, obiekt lub trampoliny.
Powierzchnia elastyczna, po której skaczemy jest nazwana batutem.
Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu i życzymy miłej zabawy

