
REGULAMIN E-SPRZEDAŻY PARKU TRAMPOLIN SKY JUMP W RADOMIU

Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.

§1Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży Biletów do Parku Trampolin Sky
Jump w Radomiu za pośrednictwem sieci Internet, określający zasady, zakres i warunki korzystania z
Serwisu.

2. Park Trampolin – Park Trampolin Sky Jump w Radomiu, ul. 1905-roku 21, 26-600 Radom, NIP
………….

3. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do
internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów do korzystania z Parku Trampolin za
pośrednictwem sieci Internet.

4. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do korzystania z Parku Trampolin zgodnie z Regulaminem
Parku Trampolin, w oznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie, możliwy do nabycia za pośrednictwem
niniejszego Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma formę kodu, który przekazywany jest
Użytkownikowi w formie SMS.

5. Voucher – dokument o równowartości Ceny Biletu, uprawniający Kupującego do skorzystania z Parku
Trampolin Sky Jump w Radomiu, w ciągu 12 miesięcy od momentu jego wystawienia Kupującemu.

6. Cena Łączna – całkowita cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: Cena
Biletu powiększona o Opłatę Internetową oraz, przy zakupie Skarpet Sky Jump o cenę Skarpet Sky
Jump,

7. Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego uprawniająca do korzystania z Parku
Trampolin, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.

8. Cena Skarpet Sky Jump – opłata za zakup Skarpet Sky Jump, zgodna z cennikiem obowiązującym w
momencie zakupu.

9. Opłata Internetowa – opłata doliczana do Ceny Biletu kupowanego za pośrednictwem Serwisu za
pośrednictwem Serwisu, w skład której wchodzą koszty serwisu, wysyłki SMS, dostarczenia i realizacji
Biletu.

10. Serwis – system umożliwiający zakup biletów do korzystania z Parku Trampolin pośrednictwem sieci
Internet, dostępny na stronie www.skyjump.radom.pl

11. Operator Płatności – Centrum Rozliczeniowe Dotpay, za pośrednictwem którego przeprowadzane są
rozliczenia transakcji zakupu biletów do Parku Trampolin dokonane przez Kupującego w Serwisie za
pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.

§ 2 Zasady zwrotu Ceny



1. Zwrot Ceny Łącznej uiszczonej poprzez Serwis możliwy jest w przypadku odwołania rezerwacji
Kupującego przez Park Trampolin, z przyczyn leżących po stronie Parku Trampolin, z zastrzeżeń ust.
2.

2. W przypadku odwołania rezerwacji w sytuacji, o której mowa w ust. 1, zamiast Zwrotu Ceny Łącznej
dopuszczalne jest dokonanie rezerwacji w innym terminie za zgodą Kupującego.

3. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

4. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 1, Park Trampolin dopuszcza jednak wystawienie Vouchera lub
dokonanie zmiany terminu rezerwacji, a w przypadku zakupu Skarpet Sky Jump również zwrot Ceny
Skarpet w przypadku rezygnacji Kupującego z korzystania z Parku Trampolin, na który zakupił
uprzednio Bilet. Z opisanej wyżej rezygnacji Kupujący może skorzystać tylko i wyłącznie do momentu
rozpoczęcia korzystania z Parku (godziny rozpoczęcia korzystania z Parku podanej na bilecie), na
który został zakupiony bilet. Po tym czasie wystawienie Vouchera i Zwrot Ceny Skarpet nie jest
możliwe.

5. Rezygnacji korzystania z Parku Trampolin należy dokonać telefonicznie, osobiście - w recepcji Parku
Trampolin lub na adres e-mail skyjump@onet.pl.

6. Celem otrzymania Vouchera i Zwrotu Ceny Skarpet należy dokonać zgłoszenia osobiście - w recepcji
Parku Trampolin, do którego bilet został zakupiony lub na adres e-mail skyjump@onet.pl oraz podać
numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu, dane Kupującego (imię, nazwisko) oraz numer
rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

7. Zwrot Ceny Skarpet dokonywany jest w uprzednio zastosowanej formie płatności a za zgodą
Kupującego w formie gotówkowej w recepcji Parku Trampolin.

§ 3 Postanowienia końcowe

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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