Regulamin korzystania z Basenu Gąbek
1. Baseny gąbek (zwane dalej basenem) są integralną częścią Strefy Rekreacyjnej Obiektu
JumpSquad.pl. Korzystając z nich należy zapoznać się z Regulaminem Ogólnym,
którego należy przestrzegać, a także każdego Uczestnika obowiązuje znajomość
szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
2. Jednocześnie do basenu może skakać jedna osoba z jednej TRAMPOLINY.
3. Przy lądowaniu w basenie należy schować język za zębami, przy lądowaniu na nogach należy
ugiąć nogi w kolanach, a przy lądowaniu na plecach należy przyciągnąć podbródek do klatki
piersiowej i zacisnąć szczękę.
4. Po wylądowaniu w basenie należy go niezwłocznie opuścić kierując się
tylko i wyłącznie do wyjścia po lewej stronie
5. Integralną częścią jednego z basenów jest ścianka wspinaczkowa o wysokości 3 metrów.
Korzystając z tej atrakcji, należy stosować się do zapisów Regulaminu Ogólnego Obiektu
a ponadto bezwzględnie przestrzegać kilku zasad:
a) aby zacząć wspinaczkę bądź trawers ścianki wskakujemy do basenu z TRAMPOLINY skośnej
znajdującej się po prawej stronie
b) kierujemy się po gąbkach w kierunku ścianki do punktu START
c) rozpoczynamy wspinaczkę do punktu K2 znajdującego się 7 metrów w lewo
i zdobywając pośrednie punkty oznaczone symbolami
d) w sytuacji, gdy Uczestnik nie będzie wstanie utrzymać się w pionie
musi odepchnąć się od ścianki i lądować na plecy w basenie
e) basen opuszczamy niezwłocznie po odpadnięciu ze ścianki kierujemy się do wyjścia w stronę
poniżej K2 (lewo)
f) zaczynamy wspinaczkę od początku lub zmieniamy strefę zabawy
5. Zabrania się:
a) rzucania gąbkami i wynoszenia ich z basenu
b) dokopywania się do dna basenu (w sytuacji jeśli Użytkownik zgubił bransoletkę z chipem
podczas przebywania w basenie winien to zgłosić obsłudze Obiektu JumpSquad.pl. Pracownicy po
zamknięciu obiektu rozpoczną poszukiwania i jeśli ją znajdą to Uczestnik będzie miał możliwość

zwrotu połowy opłaty za zgubioną opaskę. Zagubień innych przedmiotów w Strefie Rekreacyjnej
Właściciel nie przewiduje gdyż wejście do tej strefy z czymkolwiek poza strojem i chipem jest
zakazane.
c) wskakiwania do basenu z gąbkami z lądowaniem na głowie.
d) rozpoczęcie wskakiwania do basenu, jeżeli poprzednik nie opuścił strefy lądowania
e) powrotu na TRAMPOLINY najkrótszą drogą inną niż przez oznaczone jako wyjście z basenu

