REGULAMIN OBIEKTU JumpSquad.pl W WEJHEROWIE

Regulamin został napisany dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strefy Rekreacyjnej

w

obiekcie JumpSquad.pl. Dokładamy wszelkich starań, by czas spędzony w naszym Obiekcie
przyniósł naszym Gościom niezapomniane wrażenia. Musimy jednak nadmienić, iż forma rekreacji
jaką jest aktywność na trampolinach, może spowodować urazy podobne do tych jak w sportach
ekstremalnych i wyczynowych, każdy z korzystających powinien znać swoje możliwości ruchowo –
motoryczne, umożliwiające mu korzystanie z TRAMPOLIN.
Pobyt na terenie obiektu JumpSquad.pl wiąże się z koniecznością zapoznania z niniejszym
Regulaminem, wejście na teren Obiektu oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu,

w

szczególności taką zgodę oznacza zakup biletu lub założenie opaski identyfikacyjnej. Podczas
korzystania z obiektu należy bezwzględnie i ściśle stosować się do Regulaminu, jak również zaleceń
i instrukcji udzielanych przez personel. Osoby nie stosujące się i naruszające niniejszy Regulamin
zostaną wyproszone z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów i prawa do jakiegokolwiek
odszkodowania z tego tytułu. Uczestnicy są świadomi, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia
w całości Właściciela obiektu od odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności urazy,
uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek korzystania z Obiektu. PHU DOMARUS SC ponosi
odpowiedzialność jedynie za zawinione działanie lub zaniechanie obsługi oraz za ewentualne
wadliwości sprzętu, mające wpływ na poniesioną szkodę lub krzywdę doznaną przez Klienta, na
zasadzie winy, według przepisu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U
z 2017 r., poz 459 ze zm.). Ponadto PHU DOMARUS SC jest zwolniony z odpowiedzialności za
kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie

w przedmiotach stanowiących

własność Uczestnika lub znajdujących się w jego posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na
terenie Obiektu.

§ 1. Definicje
1.Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Właściciel – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOMARUS Spółka Cywilna prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą PHU DOMARUS SC,
adres siedziby: ul.Tartaczna 1, 84-200 Wejherowo,
NIP: 588-001- 00-44

b) JumpSquad.pl – Obiekt należący do firmy PHU DOMARUS SC, w którym znajduje się Strefa
rekreacyjna – TRAMPOLINY.
c) Określenia JumpSquad.pl / Właściciel w poniższym regulaminie stosowane są zamiennie.
d) Strefa rekreacyjna – powierzchnia obiektu JumpSquad.pl przeznaczona do rekreacji, którą
tworzą trampoliny, dwa baseny z gąbkami, ścianka wspinaczkowa, kosze oraz inne dodatkowe
atrakcje
e) Klient – każda osoba znajdująca się na terenie obiektu JumpSquad.pl
f) Uczestnik – osoba korzystająca z części rekreacyjnej Obiektu – TRAMPOLINY
f) Batut – powierzchnia elastyczna, na której Uczestnik wykonuje podskoki

§ 2. Właściciel
1. Obiektem zarządza Współwłaściciel spółki PHU DOMARUS SC, Marek Domarus prowadzący
działalność gospodarczą pod numerem NIP: 958-00-89-345 z siedzibą w Rumi.
2. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres e- mail: biuro@jumpsquad.pl

§ 3. Zasady wstępu na teren Obiektu JumpSquad.pl
1. Warunkiem przebywania na terenie Strefy Rekreacyjnej jest posiadanie ważnej opaski
umieszczonej na nadgarstku, którą otrzymuje się po dokonaniu płatności w recepcji lub systemie
rezerwacji on-line dokonanej na stronie www.jumpsquad.pl na określoną godzinę.
Rodzaj i cennik biletów jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej www.jumpsquad.pl,
2. Wcześniejszy zakup biletu na określony termin wizyty dokonany na stronie www.jumpsquad.pl
pozwoli uniknąć zbędnego oczekiwania na wejście.
3. Zakup biletów na wejście indywidualne może być dokonany poprzez system rezerwacji online
dostępny na stronie www.jumpsquad.pl lub na miejscu w recepcji Obiektu, pod warunkiem
dostępności miejsc na daną godzinę.
4. Istnieje możliwość korzystania z atrakcji Obiektu przez zorganizowane grupy liczące od 12 do 24
osób. Wówczas jeden dorosły opiekun musi przebywać na terenie Obiektu z grupą osób, których
liczba nie przekracza 12 osób. Zakup biletów dla grup zorganizowanych może być dokonany poprzez
system rezerwacji online dostępny na stronie www.jumpsquad.pl lub na miejscu w recepcji Obiektu,
pod warunkiem dostępności miejsc na wybrany termin.

5. Opłata za bilet wstępu w przypadku niewykorzystania go w terminie pierwotnym lub po zmianie
terminu nie podlega zwrotowi. W celu zmiany terminu wizyty niezbędny jest kontakt z recepcją
0biektu.
6. Bilety uprawniają do korzystania z części Rekreacyjnej Obiektu - TRAMPOLINY w określonym
czasie wykupionym przez Uczestnika.
7. Każde wejście na TRAMPOLINY zaczyna się o pełnej godzinie od obowiązkowej odprawy
bezpieczeństwa, po której można korzystać z TRAMPOLINY.
8. Rozliczenia dotyczące zakupu biletów przez Internet przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu
Przelewy24.
9. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis Przelewy24. Zgłoszenie
reklamacyjne Klient przesyła do biuro@jumpsquad.pl, które przekazuje je do serwisu płatności.
10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer
oraz kwotę transakcji. Przelewy24 zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi
reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni.
11. Zakazuje się przekazywania lub udostępniania swojej opaski identyfikacyjnej innym osobom, jak
i jej zdejmowania czy też naruszania jej zabezpieczeń, aż do momentu opuszczenia Obiektu.
12. Zdjęcie opaski przez Uczestnika w trakcie korzystania ze Strefy Rekreacyjnej – TRAMPOLINY
oznacza utratę ważności wykupionego przez niego biletu wstępu.
13. Zakazuje się korzystania z urządzeń Uczestnikom bez opaski identyfikacyjnej JumpSquad.pl.
14. Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet
wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi.

§4. Zasady obowiązujące podczas korzystania z atrakcji Obiektu JumpSquad.pl
1. Do wejścia na teren Strefy Rekreacyjnej - TRAMPOLINY Uczestnicy przygotowują się

w

szatni, gdzie zobowiązani są zostawić odzież, obuwie i wszystkie przyniesione ze sobą rzeczy.
2. Każdy Uczestnik we własnym zakresie dba o otrzymaną w recepcji bransoletkę z chipem
szafki.
3. Za utraconą bransoletkę Uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości: 30 zł brutto.

do

4. Każdy Uczestnik wykonuje ćwiczenia na trampolinach i atrakcjach w JumpSquad.pl na własną
i wyłączną odpowiedzialność oraz ryzyko, bez względu na świadomość swoich możliwości, kondycji
i stanu zdrowia.
5. Odpowiedzialność za dzieci i osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.
6. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby
potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu oraz kobiety w ciąży, z uwagi na swoje bezpieczeństwo
nie powinny korzystać ze Strefy Rekreacyjnej.
7. Zabrania się korzystania z TRAMPOLIN osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków
mogących powodować zachwianie stanu równowagi lub obniżenie sprawności psychoruchowej.
8. W Strefie Rekreacyjnej – TRAMPOLIN obowiązuje strój sportowy i skarpetki antypoślizgowe.
Uczestnik zobowiązany jest wejść z pustymi kieszeniami bez jakiejkolwiek biżuterii i zegarka.
9. Zabronione jest wchodzenie na TRAMPOLINY z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją
w ustach.
10. Uczestnicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za skutki niestosowania się do niniejszego
Regulaminu a także nie zachowania szczególnej ostrożności, obejmuje ona roszczenia
odszkodowawcze i inne ze strony pozostałych Uczestników i Obiektu.
11. Za pozostawione w Obiekcie rzeczy odpowiada Uczestnik.
12. Obsługa Obiektu JumpSquad.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Obiektu wg
własnego uznania, bez konieczności podania przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem JumpSquad.pl.
13. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania e-papierosów,
spożywania alkoholu czy jakichkolwiek substancji odurzających.
15. Używanie słów wulgarnych i obraźliwych nie będzie tolerowane i może być powodem
wyproszenia Uczestnika z terenu Obiektu JumpSquad.pl.

§ 5. Ograniczenia wiekowe.
1. Z Obiektu samodzielnie mogą korzystać osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie – wyłącznie za
pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego dostępną na www.jumpsquad.pl oraz w recepcji.
2. Dzieci poniżej 4 lat nie mogą korzystać ze Strefy Rekreacyjnej JumpSquad.pl – TRAMPOLINY.
3. Dzieci w wieku od 4 do ukończonych 7 lat mogą korzystać ze Strefy Rekreacyjnej –
TRAMPOLINY tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica / opiekuna prawnego i jego ciągłą
osobistą asystą. W tej sytuacji bilet zakupiony dla dziecka daje także prawo wstępu jego rodzicowi

lub opiekunowi prawnemu, który ma obowiązek ciągłego asystowania dziecku w trakcie
wykonywania ćwiczeń na TRAMPOLINACH i sprawowania nad nim bezpośredniej opieki.
4. Dzieci od ukończenia 7 lat do ukończenia lat 13 mogą korzystać ze Strefy Rekreacyjnej –
TRAMPOLINY tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Rodzic / Opiekun
Prawny nie jest zobowiązany asystować dziecku podczas ćwiczeń ale musi znajdować się w obiekcie
JumpSquad.pl i zająć miejsce, które pozwoli mu obserwować aktywność dziecka na
TRAMPOLINACH lub upoważnić osobę pełnoletnią do sprawowania opieki nad dzieckiem

w

czasie przebywania w Strefie Rekreacyjnej – TRAMPOLINY.
5. Dzieci od ukończenia 13 roku życia do ukończenia 18 korzystają ze Strefy Rekreacyjnej –
TRAMPOLINY także pod nieobecność rodzica lub opiekuna prawnego pod warunkiem
wcześniejszego udzielenia przez niego zgody na formularzu dostępnym w recepcji lub na stronie
internetowej.
6. Zgody niepełne lub nieczytelne są nieważne.
7. Formularz zgody musi zostać wypełniony przy każdym odbiorze opaski identyfikacyjnej dla osoby
niepełnoletniej, o ile formularz taki nie został wcześniej przypisany do konta Klienta przez
pracownika recepcji.
8. JumpSquad.pl w żaden sposób nie przyjmuje na siebie obowiązku opieki nad osobami
niepełnoletnimi korzystającymi ze Strefy Rekreacyjnej – TRAMPOLINY.
9. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie
szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
10. Pracownik JumpSquad.pl ma prawo do sprawdzenia legitymacji szkolnej dziecka lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość celem ustalenia jego wieku. Wobec braku legitymacji
szkolnej lub innego dokumentu obsługa Obiektu ma prawo odmówić sprzedaży biletu oraz odmówić
wejścia do Obiektu.

§ 6. Zasady bezpiecznego korzystania z trampolin w Strefie Rekreacyjnej JumpSquad.pl
1. JumpSquad.pl informuje, iż wszystkie urządzenia udostępnione w obiekcie posiadają wymagane
atesty oraz zapewniają bezpieczne korzystanie, zgodnie ze stosownymi instrukcjami.
2. Na obiekcie obowiązuje ograniczenie wagowe do 120 kilogramów. Personel ma prawo żądać

w

ich obecności od Uczestnika pomiaru wagi. Niezastosowanie się do polecenia pracownika lub
przekroczenie dopuszczalnej masy ciała skutkuje odmową sprzedaży biletów, a w przypadku zakupu
on-line anulowana wejścia.

3. Przed wejściem na TRAMPOLINY należy wykonać rozgrzewkę stawów i pozostałych części ciała
zgodnie z zaleceniami Personelu.
4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do skakania w skarpetkach z silikonową powierzchnią
antypoślizgową, które można nabyć w recepcji lub przynieść własne.
5. Podczas skoków na jednym batucie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
6. Należy wybijać się w środku pola batuta zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy.

Nogi

w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku.
Ręce powinny być wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała.
7. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem może być niekontrolowane lądowanie na batut,
należy w miarę możliwości starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało w kłębek, chroniąc
głowę rękami.
8. Dozwolone jest przechodzenie do wybranego batuta, z zachowaniem należytej ostrożności,

po

matach zabezpieczających.
9. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania innym Uczestnikom.
10. Zabrania się skakania oraz siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne
TRAMPOLINY.
11. Zabrania się biegania po terenie Obiektu, a w szczególności biegania po schodach i matach
zabezpieczających elementy konstrukcyjne TRAMPOLINY.
12. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne TRAMPOLIN.
13. Zabrania się wskakiwania na siatki zabezpieczające i wieszania się na nich.
14. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Obiektu jest sygnałem do
natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na trampolinie.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Klient/Uczestnik JumpSquad.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przekazanych Obiektowi, własnych oraz swoich podopiecznych, w szczególności w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity na maj 2016, Dz.U. 2015 poz.2135, 2281,
zmiany od 01.04.2016, Dz.U 2016 r. poz. 195):
a) w zakresie zawartym w formularzu Rejestracyjnym;
b) w zakresie danych dotyczących korzystania z Obiektu, w tym płatności za usługi i produkty;
c) przez PHU DOMARUS S.C z siedzibą w Wejherowie, przy ulicy Tartacznej 1,
administratora danych osobowych;

jako

d) w celach zarządzania Obiektem JumpSquad.pl, świadczenia usług i sprzedaży produktów,
komunikowania informacji marketingowych i sprzedażowych, przesyłania ofert marketingowych

i

sprzedażowych.
2. Klient/Uczestnik Obiektu JumpSquad.pl wyraża zgodę na kontakt na numery telefoniczne oraz
inne kanały komunikacji pisemnej oraz elektronicznej w celu zarządzania Obiektem, świadczenia
usług i sprzedaży produktów, komunikowania informacji marketingowych i sprzedażowych,
przedstawiania ofert marketingowych i sprzedażowych – dotyczy Uczestnika jak i jego
podopiecznych.
3. Uczestnik wyraża także zgodę na przekazanie danych podmiotom powiązanym z Obiektem oraz
ich wykorzystywanie w zakresie, na który Uczestnik wyraził zgodę na rzecz Obiektu, zgoda taka
dotyczy również podmiotów trzecich świadczących usługi na rzecz Obiektu.
4. Klient Obiektu JumpSquad.pl wyraża zgodę na przechowywanie kopii dokumentów powstałych
w relacji z Obiektem, w szczególności przy korzystaniu ze strefy rekreacyjnej.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo
wglądu w ich treść oraz ich poprawienia.

§ 8. Monitoring na terenie JumpSquad.pl
1. JumpSquad.pl informuje, że cały teren Obiektu z wyłączeniem szatni, przebieralni oraz łazienek
znajduje się pod nadzorem kamer telewizji przemysłowej, a obraz może być utrwalany i należy do
Właściciela Obiektu, może być wykorzystany do popularyzacji sportu i rekreacji.
2. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie obrazu

z

wizerunkiem Klienta oraz Uczestnika. Zgoda jest udzielona na czas nieokreślony i bez ograniczeń
terytorialnych.
3. Uczestnicy/Klienci wyrażają zgodę na wykorzystanie nagrań w sytuacjach spornych między
Obiektem a Klientami.
4. JumpSquad.pl informuje, iż do celów reklamowych mogą być wykonywane krótkie filmy

i

fotografie.
5. Nagrywanie filmów i robienie zdjęć przez Klientów oraz Uczestników własnym sprzętem wymaga
każdorazowego zgłoszenia i uzyskania uprzedniej zgody pracowników Obiektu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związanych z
upublicznieniem wizerunku uczestników przez osoby trzecie.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełnione treścią innych regulaminów
szczegółowych. W przypadku wprowadzenia takich dodatkowych regulaminów szczegółowych
postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i są nadal wiążące.
2. JumpSquad.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Obiektu wynikające
z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub
innych mediów jak również z przyczyn noszących znamiona siły wyższej.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej i w recepcji obiektu, JumpSquad.pl informuje
Klienta o konieczności zapoznania się z jego zapisami. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za
niezapoznanie się Klienta lub Uczestnika z Regulaminem.
4. JumpSquad.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Jego zmiany będą
udostępniane w recepcji Obiektu oraz na stronie www.jumpsquad.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz. 827)

o

