
REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ 

 

1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego Sky 

Jump, każdego użytkownika obowiązują reguły zawarte w każdym z 

regulaminów. 

2. Wstępnej rezerwacji terminu na imprezę można dokonać osobiście lub  

pod numerem telefonu 511 662 272; 511 662 274 lub pocztą elektroniczną 

skyjump@onet.pl. 

3. Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona wpłatą zaliczki na rachunek 

bankowy firmy 97 2490 0005 0000 4500 6841 9425( P.H.U.KUBANEK Jakub 

Brzozowski 26-630 Jedlnia-Letnisko ul:Jasna 12) Zaliczkę można opłacić 

także osobiście w Sky Jump przy ulicy 1905 roku 21 w Radomiu. Brak 

przesłania potwierdzenia zaliczki, lub opłaty na miejscu w przeciągu 48 godzin 

od daty wstępnej rezerwacji powoduje jej anulowanie, chyba, że zostanie 

ustalone inaczej. 

4. Cena zorganizowania imprezy uzależniona jest od wybranego zakresu  

i kalkulowana jest za każdym razem indywidualnie. 

5. Minimalna kwota zaliczki wynosi 50% zamówionej usługi. 

6. Zaliczka jest bezzwrotna i po wykonaniu usługi wliczona w cenę. 

7. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków regulaminu. 

8. Całkowite rozliczenie następuje w dniu imprezy, bezpośrednio po jej 

zakończeniu, chyba, że zostanie ustalone inaczej. Zamawiający zobowiązany 

jest potwierdzić ilość uczestników nie później jednak niż 5 dni przed datą 

organizacji imprezy. Na tej podstawie następuje ostateczne rozliczenie  

z wyjątkiem kiedy zamawiający zwiększy ilość uczestników imprezy. 

9. Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy liczony jest od ustalonej 

godziny. 

10. Przedłużenie imprezy jest możliwe jedynie w przypadku braku kolejnej 

rezerwacji. Koszt ustalany jest indywidualnie. 

11. Organizator zapewnia miejsce do zorganizowania imprezy oraz osobę 

do obsługi imprezy, która nie sprawuje opieki wychowawczej nad uczestnikami 

imprezy. Opiekunowie/ rodzice sprawują opiekę na dziećmi.  

12. Organizator zabrania przynoszenia oraz spożywania napojów 

alkoholowych.  

13. Organizator nie zapewnia wyrobów cukierniczych np. tortu, ciasta. 

14. Organizator w czasie imprezy zapewnia za opłatą tylko te artykuły 

spożywcze, napoje , które są  aktualnie w sprzedaży chyba, że zostanie 
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ustalone inaczej. 

15. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez 

uczestników imprezy odpowiadają rodzice / opiekunowie lub zamawiający. 

16. Uczestników imprezy obowiązuje główny Regulamin Sky Jump oraz 

może być objęte dodatkowym regulaminem, z którym przed skorzystaniem z 

atrakcji osoba korzystająca ma obowiązek się zapoznać. 

 
 


