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REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH W PARKU TRAMPOLIN JUMPCITY zwany dalej “Regulaminem”
Niniejszy regulamin reguluje zasady przeprowadzania i udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych
realizowanych przez JC Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza
Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, NIP 5862294456, REGON 360648370, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000540677, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy
złotych). b. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osób.
Definicje
Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie: a) zajęcia podstawowe - są to trzy rodzaje zajęć : fitness, workout, junior) b) zajęcia specjalistyczne – akrobatyka; są to zajęcia
ze stałą ograniczoną grupą uczestników, obowiązuje zakup karnetów semestralnych. c) użytkownik – osoba,
która wykupiła bilet lub karnet i bierze udział w zajęciach
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin JUMPCITY (zwanego dalej Regulaminem Ogólnym).
2. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Aktualny rozkład zajęć danego Parku jest dostępny na stronie www.jumpcity.pl i o jego zmianach każdorazowo informujemy za pośrednictwem strony
oraz informacji na recepcji.
3. Pula miejsc dostępnych na każdych zajęciach jest ograniczona.
4. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie konta Gościa w systemie JUMPCITY. Konto można założyć podczas zakupu biletu na stronie www.jumpcity.pl w zakładce „Kup bilet” lub w każdym Parku Trampolin JUMPCITY na specjalnie wyznaczonych tabletach.
5. Aby zarezerwować miejsce na zajęcia podstawowe należy na stornie www.jumpcity.pl wejść w zakładkę
„Kup bilet”, wybrać odpowiednie zajęcia, a następnie od razu poprzez system Dotpay opłacić wstęp na
zajęcia. Rezerwacja zostaje aktywowana dopiero po opłaceniu wstępu i otrzymaniu mailowego potwierdzenia rezerwacji miejsca.
6. Rezerwacji na zajęcia podstawowe można dokonać na miejscu w recepcji płacąc kartą lub gotówką,
jednakże wiąże się z to z możliwością braku miejsc. Dlatego zalecamy zawsze sprawdzać dostępność na
www.jumpcity.pl.
7. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca na zajęcia podstawowe bez natychmiastowego opłacenia rezerwacji.
8. Osoby, które dokonały rezerwacji i opłaciły wstęp na konkretne zajęcia mają gwarancję wejścia. Osoby bez rezerwacji mogą zostać wpuszczone na zajęcia pod warunkiem dostępności miejsc. W tym celu
w recepcji JUMPCITY należy opłacić wstęp przed rozpoczęciem zajęć.
9. Zakup biletu lub karnetu na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego.
10. Aktualny cennik dostępny jest w kasie Parku Trampolin JUMPCITY oraz na stronie www.jumpcity.pl.
11. W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach Użytkownikowi przysługuje prawo do przeniesienia
opłaconego biletu na następne zajęcia, na których jest wolne miejsce lub wykorzystania wstępu na indywidualne wejście na skakanie na trampolinach.
12. Zajęcia mają ograniczenia wiekowe w związku z bezpieczeństwem uczestników. Informacja o ograniczeniach wiekowych w przypadku konkretnego rodzaju zajęć znajduje się na stronie www.jumpcity.pl
w zakładce „Oferta”.
13. Każda osoba niepełnoletnia może korzystać z atrakcji Parku jedynie po udzieleniu pisemnej zgody przez
rodzica lub opiekuna prawnego, zastrzeżeniem ograniczeń wiekowych, o których mowa wyżej w pkt 13.

Zgoda może być udzielona jedynie na udostępnionym przez Park formularzu i musi być podpisana przez
rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. Formularze zgody dostępne są w recepcji Parku
oraz do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej JUMPCITY - www.jumpcity.pl. Formularz
zgody musi zostać wypełniony przy każdym odbiorze opaski identyfikacyjnej dla osoby niepełnoletniej,
o ile formularz taki nie został wcześniej przypisany do konta Gościa przez pracownika recepcji.
14. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu
oraz Regulaminu Ogólnego, w szczególności zapisów o zasadach bezpiecznego wykonywania ćwiczeń,
oraz wszelkich poleceń i wskazówek personelu Parku.
15. Każdy Gość podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z atrakcji Parku uwzględniając swoje możliwości, umiejętności, kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia
i zagrożenia, mając na uwadze ryzyko urazów i kontuzji. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję taką
powinni podejmować rodzice lub opiekunowie prawni.
16. Na zajęcia należy przyjść minimum 15 minut przed ich rozpoczęciem w celu odebrania w recepcji opaski
wstępu oraz przygotowania się do zajęć.
17. Każdy Użytkownik biorący udział w zajęciach musi mieć na ręce opaskę potwierdzającą zakup biletu
lub karnetu na zajęcia. Posiadanie opaski jest warunkiem korzystania z atrakcji Parku, dlatego Gość zobowiązany jest dbać o otrzymaną przy wejściu opaskę identyfikacyjną, aż do momentu opuszczenia terenu
Parku
18. Zakazuje się przekazywania lub udostępniania swojej opaski identyfikacyjnej innym osobom, jak i jej zdejmowania czy też naruszania jej zabezpieczeń, aż do momentu opuszczenia terenu Parku.
19. Zdjęcie opaski przez Gościa w trakcie korzystania z urządzeń Parku oznacza utratę ważności wykupionego przez niego biletu wstępu. Zakazuje się korzystania z urządzeń osobom bez opaski identyfikacyjnej
JUMPCITY.
20. Każde wejście rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie od obowiązkowej odprawy bezpieczeństwa,
dopiero po niej można korzystać z zajęć.
21. Gość, który spóźni się na odprawę bezpieczeństwa musi zgłosić się do recepcji Parku. Pracownicy Parku
przeprowadzą w takiej sytuacji indywidualną odprawę bezpieczeństwa, która jest warunkiem rozpoczęcia korzystania z zajęć. Odprawa taka może spowodować skrócenie czasu korzystania przez Gościa
z zajęć, opłaty za niewykorzystany w pełni czas pobytu w Parku nie podlegają zwrotowi.
Zajęcia specjalistyczne
1. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w blokach semestralnych.
2. Liczba miejsc w grupie jest ściśle ograniczona.
3. Po zapełnieniu się grupy nie ma możliwości zapisania się na nią.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu semestralnego.
5. Karnet jest przypisany do konta Gościa w systemie JUMPCITY.
6. Pracownik Recepcji jest uprawniony do sprawdzenia dokumentu tożsamości Gościa celem weryfikacji
danych posiadacza Karnetu.
7. Nie ma możliwości przepisania karnetu na innego użytkownika.
8. Uczestnicy zajęć dostaną program zajęć informujący jakie umiejętności będą nabywać w ciągu semestru.
Postanowienia końcowe
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy stosować się do Regulaminu
Ogólnego Parku.z
Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy!

