Regulamin JUMP SZCZECIN
§1
Zasady ogólne
1. Park trampolin JUMP SZCZECIN jest własnością Bartłomieja Kasprzaka
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „JUMP SZCZECIN” Bartłomiej
Kasprzak, ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin, NIP: 599-300-01-13, REGON:
363739899.
2. Wszystkie osoby korzystające z JUMP SZCZECIN zobowiązane są zapoznać się
z treścią niniejszego regulaminu. Nabycie biletu uprawniającego do wejścia na teren
JUMP SZCZECIN jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści regulaminu.
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§2
Korzystanie z urządzeń znajdujących się w JUMP SZCZECIN
Warunkami niezbędnymi do korzystania z urządzeń znajdujących się w JUMP
SZCZECIN jest łącznie:
a. posiadanie ważnego biletu; cennik z biletami oraz ich rodzajem, znajduje się
na terenie JUMP SZCZECIN (przy recepcji) oraz na stronie internetowej
www.jumpszczecin.pl,
b. zapoznanie się z warunkami korzystania z konkretnych urządzeń poprzez
plakaty instruktażowe umieszczone w JUMP SZCZECIN.
Z urządzeń znajdujących się w JUMP SZCZECIN mogą korzystać:
a. dorośli oraz młodzież powyżej 15 roku życia - samodzielnie,
b. dzieci pomiędzy 13 a 15 rokiem życia, mogą korzystać samodzielnie
z urządzeń znajdujących się w JUMP SZCZECIN jedynie za pisemną zgodą
ich przedstawiciela ustawowego,
c. dzieci pomiędzy 3 a 13 rokiem życia mogą korzystać z urządzeń znajdujących
się w JUMP SZCZECIN jedynie pod opieką osoby dorosłej, która przed
dopuszczeniem takiego do korzystania z tych urządzeń, złoży pisemnie
oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za pobyt i korzystanie takiego
dziecka z urządzeń znajdujących się w JUMP SZCZECIN.
Pracownicy JUMP SZCZECIN mają prawo zażądania od każdej osoby okazania
ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jak i wiek korzystającego
z urządzeń JUMP SZCZECIN. Jednocześnie osoba dorosła o jakiej mowa w lit. c.,
ponosi z rodzicem dziecka solidarną odpowiedzialność za szkody jakie może
wyrządzić to dziecko JUMP SZCZECIN.
JUMP SZCZECIN w żaden sposób nie przyjmuje na siebie obowiązku opieki nad
osobami niepełnoletnimi korzystającymi z urządzeń. W takiej sytuacji
odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiednio rodzice wyrażający
zgodę na korzystanie z urządzeń, bądź osoby dorosłe, o jakich mowa w ust. 2 lit. c.
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą
przebywać na terenie JUMP SZCZECIN.
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5. Na terenie JUMP SZCZECIN nie wolno:
a. palić tytoniu,
b. wnosić narzędzi ostrych lub niebezpiecznych,
c. wprowadzać zwierząt (nie dotyczy to jednak psów – przewodników osób
niewidomych),
d. spożywać napojów oraz jedzenia poza miejscami do tego wskazanymi,
e. wskakiwać na trampolinę zajętą przez innego korzystającego,
f. przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne.
6. JUMP SZCZECIN może odmówić wstępu lub wyprosić osobę z terenu JUMP
SZCZECIN, która nie spełnia wymagań wskazanych w niniejszym regulaminie,
a także naruszającej porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie
dla innych .
7. Przed skorzystaniem z urządzenia w JUMP SZCZECIN korzystający zobowiązany
jest zdjąć wszelką biżuterię oraz ozdoby mogące wyrządzić szkodę korzystającemu,
osobom trzecim lub JUMP SZCZECIN. Korzystającemu nie wolno ponadto korzystać
z urządzeń mogących wyrządzić szkodę korzystającemu, osobom trzecim lub JUMP
SZCZECIN.
8. Podczas korzystania z urządzeń JUMP SZCZECIN, korzystającemu nie wolno
spożywać żadnych posiłków oraz napojów.
9. Korzystający z urządzeń JUMP SZCZECIN zobowiązani są do przechowywania
odzieży i innych przedmiotów w wyznaczonych szafkach, które są zamykane na
klucz.
10. Korzystający zobowiązani są pozostawić w recepcji JUMP SZCZECIN przedmioty
wartościowe, które powinny zostać odebrane przez korzystającego bezpośrednio po
zakończeniu korzystania z urządzeń. W przypadku ich nieodebrania JUMP
SZCZECIN będzie mieć prawo naliczenia opłaty za ich przechowanie w wysokości
10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdy rozpoczęty dzień. Po nieodebraniu
przedmiotów w terminie 1 miesiąca JUMP SZCZECIN wezwie korzystającego do ich
odbioru w terminie 7 (słownie: siedem) dni. W przypadku gdyby korzystający nie był
znany albo nie odebrał przedmiotów w powyższym terminie, JUMP SZCZECIN
będzie mieć prawo zbycia tych przedmiotów i zaspokojenia swoich roszczeń
wynikających z naliczenia powyższej opłaty. Pozostałą kwotę JUMP SZCZECIN
złoży do depozytu sądowego. Za rzeczy wartościowe poczytuje się przedmioty
o wartości powyżej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
11. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń, korzystający zobowiązany jest
przeprowadzić rozgrzewkę ciała jak i zapoznać się z poleceniami pracowników JUMP
SZCZECIN.
12. Po zakończeniu korzystania z JUMP SZCZECIN korzystający zobowiązany jest do
zwrotu klucza do szafki w szatni.
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§3
Odpowiedzialność JUMP SZCZECIN za szkody u korzystających
JUMP SZCZECIN oświadcza, że każdy z korzystających powinien znać swoje
możliwości ruchowo – motoryczne, umożliwiające mu korzystanie z odpowiednich
urządzeń w JUMP SZCZECIN. W związku z tym osoby mające jakiekolwiek
przeciwwskazania zdrowotne nie powinny korzystać z urządzeń w JUMP SZCZECIN.
Korzystać z urządzeń w JUMP SZCZECIN można wyłącznie:
a. z nałożonymi skarpetkami z antypoślizgową podeszwą albo
b. ze specjalistycznym obuwiem akrobatycznym.
W przypadku doznania przez korzystającego jakiegokolwiek uszkodzenia ciała,
zobowiązany on jest do niezwłocznego zgłoszenia tej okoliczności pracownikowi
JUMP SZCZECIN.
Korzystającemu nie wolno korzystać z urządzeń jeżeli taka komenda została wskazana
przez pracowników JUMP SZCZECIN.
JUMP SZCZECIN nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
korzystającemu za działania lub zaniechania innych korzystających.
JUMP SZCZECIN nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u korzystających
chyba, że zostały one wyrządzone przez JUMP SZCZECIN umyślnie. Postanowienie
to nie dotyczy konsumentów.
§4
Opłaty za korzystanie z JUMP SZCZECIN
W celu skorzystania z urządzeń w JUMP SZCZECIN, korzystający zobowiązany jest
nabyć bilet.
Korzystający nabywa bilet na określony okres czasu, w czasie którego może korzystać
z urządzeń w JUMP SZCZECIN. Powyższy okres czasu mierzony jest od pełnej
godziny zegarowej. W związku z tym korzystający powinien przyjść co najmniej na
15 minut przed rozpoczęciem jego czasu obowiązywania biletu. Jeżeli korzystający
zabukuje termin w którym będzie korzystać z urządzeń i spóźni się, to JUMP
SZCZECIN nie zwróci mu różnicy ceny zapłaconego biletu za okres spóźnienia jak
i jego czas korzystania z urządzeń nie ulegnie przedłużeniu o okres spóźnienia.
Po przekroczeniu okresu czasu, na jaki korzystający nabył bilet, zobowiązany on jest
opuścić strefę, w której znajdują się urządzenia.
Bilety można nabyć w kasie lub drogą elektroniczną na stronie www.jumpszczecin.pl.
Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej, z zastrzeżeniem ceny biletu kupionego na
miejscu.
Nabywając bilet drogą elektroniczną, korzystający zobowiązany jest dokonać wyboru
daty, godziny wejścia, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności oraz zobowiązany
jest wskazać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
Składając zamówienie korzystający przyjmuje do wiadomości, że zobowiązany jest do
uiszczenia zapłaty za nabyty bilet w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) minut poprzez
system elektroniczny dotpay.com. Po upływie tego czasu transakcja nabycia biletu
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zostanie anulowana. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem
przeprowadzone za pośrednictwem Dotpay.pl
Po złożeniu zamówienia korzystający otrzyma potwierdzenia nabycia biletu, na
wskazany adres poczty elektronicznej.
JUMP SZCZECIN nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania zapłaty za
bilet nabyty drogą elektroniczną, błędnymi danymi wskazanymi przez korzystającego
w trakcie nabycia biletu, niemożnością korzystania z internetu oraz innymi
okolicznościami, za jakie JUMP SZCZECIN nie ponosi odpowiedzialności.
Korzystającemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia
umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta.
JUMP SZCZECIN w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, rozpatruje reklamacje
złożone przez korzystających. Reklamację korzystający może złożyć w formie
pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 albo drogą elektroniczną na adres:
kontakt@jumpszczecin.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym korzystający zobowiązany
jest do wskazania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej, kopii lub skanu biletu oraz zwięzłego przedstawienia okoliczności
stanowiących reklamację.
§5
Dane osobowe i wizerunek korzystających
JUMP SZCZECIN jest administratorem danych osobowych korzystających, które
będą się znajdować w bazie danych.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych
osobowych: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne oraz dane adresowe.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji usługowych
oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6,ust. 1 lit. b-c
Rozporządzenia.
Poniższa informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane
dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
Administrator mógł pozyskać Pani/Pana dane osobowe z zamówień, ofert
handlowych, a także z powszechnie dostępnych źródeł, między innymi: Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
za pośrednictwem strony internetowej, itp.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
8. Zgodnie z art. 5 ust.1 lit. e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie
umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,
w których dane te są przetwarzane.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Korzystający wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku przez
JUMP SZCZECIN również w celach marketingowych. Jednocześnie JUMP
SZCZECIN zastrzega, że wykorzystanie wizerunku korzystającego, w żaden sposób
nie może doprowadzić do naruszenia jego dóbr osobistych.
11. Na terenie JUMP SZCZECIN obraz rejestrowany jest za pomocą kamer telewizji
przemysłowej.
12. Korzystający mogą wykonywać zdjęcia lub krótkie filmy wyłącznie za zgodą
pracowników JUMP SZCZECIN, przy czym powyższe nie może być wykorzystywane
przez korzystających w celach zarobkowych.
§6
Odpowiedzialność korzystających
1. Korzystający za zgubienie lub zniszczenie klucza do jego szafki w szatni,
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 15,00 zł (słownie:
piętnaście złotych 00/100).
2. JUMP SZCZECIN nie ponosi odpowiedzialności za mienie korzystającego
pozostawione poza szafką w szatni.
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§7
Organizowanie imprez na terenie JUMP SZCZECIN
Grupy korzystających mogą zorganizować imprezy na terenie JUMP SZCZECIN
polegające na możliwości wyłącznego korzystania z urządzeń przez ustalony okres
czasu. W takim przypadku JUMP SZCZECIN nie będzie otwarty dla osób spoza
grupy korzystających.
Grupa może zarezerwować imprezę, kontaktując się z JUMP SZCZECIN
telefonicznie, osobiście lub na adres poczty elektronicznej kontakt@jumpszczecin.pl
Rezerwacja imprezy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Rezerwacja imprezy dochodzi do skutku po uiszczeniu na rzecz JUMP SZCZECIN
zadatku w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) ceny imprezy, która
zostanie ustalona indywidualnie z każdą grupą.
Pozostała część ceny imprezy musi zostać zapłacona najpóźniej w dniu imprezy. Brak
zapłaty pozostałej kwoty powodować będzie przyjęcie, że grupa odstąpiła od imprezy,
a JUMP SZCZECIN będzie mieć prawo zachowania kwoty wpłaconego zadatku.
W chwili rezerwacji grupy, zamawiający zobowiązany jest potwierdzić ilość osób
uczestniczących w imprezie, z podaniem ich imienia i nazwiska oraz wieku.
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6. Zamawiający imprezę wraz z uczestnikiem, ponosi odpowiedzialność solidarną za
szkodę wyrządzoną JUMP SZCZECIN przez uczestnika imprezy.
7. Podczas imprezy hala JUMP SZCZECIN pozostaje do dyspozycji uczestników
imprezy. Na hali znajdować się będą pracownicy JUMP SZCZECIN.
8. Uczestników imprezy obowiązuje niniejszy regulamin.
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§8
Organizowanie urodzin na terenie JUMP SZCZECIN
Grupy korzystających mogą zorganizować urodziny na terenie JUMP SZCZECIN
polegające na możliwości wyłącznego korzystania z sali urodzinowej przez ustalony
okres czasu. W takim przypadku sala urodzinowa JUMP SZCZECIN nie będzie
otwarta dla osób spoza grupy korzystających.
Grupa może zarezerwować urodziny, kontaktując się z JUMP SZCZECIN
telefonicznie, osobiście lub na adres poczty elektronicznej kontakt@jumpszczecin.pl
Rezerwacja urodzin oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Rezerwacja urodzin dochodzi do skutku po uiszczeniu na rzecz JUMP SZCZECIN
zadatku w wysokości 200 zł w przypadku urodzin trwających 1,5 godziny oraz
w wysokości 300 zł w przypadku urodzin trwających 2,5 godziny. Zadatek jest
bezzwrotny.
W chwili rezerwacji grupy, zamawiający zobowiązany jest określić ilość osób
uczestniczących w urodzinach. Zamawiający jest zobowiązany potwierdzić ilość osób
uczestniczących w urodzinach na dzień przed zaplanowaną imprezą.
Zamawiający urodzin wraz z uczestnikiem, ponosi odpowiedzialność solidarną za
szkodę wyrządzoną JUMP SZCZECIN przez uczestnika urodzin.
Uczestników urodzin obowiązuje niniejszy regulamin.

§9
Postanowienia końcowe
1. JUMP SZCZECIN zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. W
takiej jednak sytuacji osoby, które nabyły i zapłaciły za bilet, przed zmianą
regulaminu, wiązać będzie poprzednia wersja regulaminu.
2. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla miasta
Szczecina. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
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