REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH 2021 W PARKU
TRAMPOLIN GOjump- Mateczny
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Podmiotem zarządzającym Parkiem jest FUNSPORT 4 Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu 50-566, ul. Śliczna 7 lok. 16, wpisana do KRS pod numerem
0000648307, NIP 8992803219.
Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin
GOjump w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20G (zwanego dalej „Regulaminem
Ogólnym”)
Uczestnictwo w Zajęciach Wakacyjnych 2021 jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu, Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin GOjump oraz
regulaminów szczegółowych (dostępnych na recepcji oraz na stronie
www.krakow2.gojump.pl/dokumenty).
Zakup biletu lub skorzystanie z usług Parku Trampolin i atrakcji w nim
dostępnych jest rozumiane jako oświadczenie o znajomości i pełnej akceptacji
regulaminów wymienionych w ust. 2 oraz wyrażenie zgody na respektowanie
zarządzeń i poleceń obsługi. Opiekunowie prawni małoletnich zobowiązani są
również do przekazania małoletnim wszystkich instrukcji oraz istotnych
informacji wynikających z niniejszego regulaminu oraz pozostałych
regulaminów.
Z usług Parku i atrakcji w nim dostępnych korzystać mogą wyłącznie osoby
zdrowe oraz sprawne fizycznie. Osoby z jakimikolwiek przeciwwskazaniami
zdrowotnymi powinny bezwzględnie powstrzymać się od korzystania z usług
Parku.
Dla osób uczestniczących w zajęciach wakacyjnych 2021 wstęp na strefę
akrobatyczną jest możliwy nie wcześniej, niż z chwilą rozpoczęcia godziny
zajęć zorganizowanych.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wakacyjncyh 2021 jest wykupienie
karnetu uprawniającego do udziału w danym tygodniu zajęć wakacyjncyh.
Karnet na określone zajęcia można zakupić wyłącznie na stronie
www.krakow2.gojump.pl. Nie ma możliwości zakupu karnetu w recepcji
parku.
Karnet nabijany jest na kartę magnetyczną GOjump. W przypadku
nieposiadania przez kupującego karty GOjump, przy zakupie Karnetu będzie
pobierana jednorazowo opłata w wysokości 5 zł. Jest to cena aktywacji karty.
Karta stanowi własność klienta i nie podlega zwrotowi.

9. Karnet jest imienny i nieprzekazywalny. Z Karnetu może korzystać wyłącznie
osoba, która wskazana jest na Karnecie, jako jego użytkownik. W przypadku
przekazania karnetu osobie trzeciej, podmiot zarządzający zastrzega sobie
prawo do anulowania karnetu.
10.Zakupiony Karnet po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.

11. Niewykorzystana wartość Karnetu nie podlega zwrotowi.
12. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętej Karnetem należy dokonać
zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem GOjump i GOkidz
dostępnym w Parkach oraz na stronie internetowej www.gojump.pl oraz
www.gokidz.pl.
13. Wykupienie karnetu jest równoznaczne z zapisem na konkretny tydzień zajęć
oraz grupę. Nie istnieje możliwość rozłożenia wejść z karnetu na kilka tygodni
lub kilka grup.
14. Karnet upoważnia do udziału w zajęciach wakacyjnych w wybranym tygodniu
od poniedziałku do piątku przez trzy godziny dziennie: dwie godziny to zajęcia
zorganizowane z trenerem z wybranej dyscypliny oraz jedna godzina
samodzielnej zabawy na parku.
15. Na zajęcia wakacyjne są wpuszczani wyłącznie uczestnicy z opłaconym
karnetem. Uczestnicy otrzymują każdorazowo opaskę na rękę, która
upoważnia do wejścia na zajęcia.
16. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać
Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od
rodzica lub opiekuna prawnego oraz w sposób dorozumiany, poprzez
zakupienie małoletniemu biletu wstępu oraz umożliwienie mu korzystania z
obiektu oraz jego atrakcji. Zgoda wyrażona jest na czas określony lub
nieokreślony. W przypadku braku odmiennych zastrzeżeń uznaje się, że zgoda
została wyrażona na czas nieokreślony.
17. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 10 rok życia mogą korzystać z Parku
pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna, a pod jego nieobecność
wyłącznie za jego zgodą udzieloną osobiście na specjalnie do tego
przeznaczonym formularzu, w pierwszym dniu zajęć (formularz dostępny jest
w recepcji Park) oraz w sposób dorozumiany, poprzez zakupienie
małoletniemu biletu wstępu oraz umożliwienie mu korzystania z obiektu oraz
jego atrakcji. Zgoda wyrażona jest na czas określony lub nieokreślony. W
przypadku braku odmiennych zastrzeżeń uznaje się, że zgoda została
wyrażona na czas nieokreślony.
18. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym
zakresem uprawianie wybranego sportu.
19. Minimalna liczba osób zapisanych na zajęcia do danej grupy to 5 osób. W
przypadku braku minimalnej liczby uczestników, grupa może zostać
rozwiązana, a uczestnikom zostanie zaproponowana inna grupa.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć wakacyjncyh ze
względu na trwającą epidemię oraz w przypadku nie zebrania się minimalnej
liczby uczestników. Rodzicom będzie przysługiwał zwrot poniesionych
kosztów lub możliwość wykorzystania tej kwoty na inne aktywności
organizowane przez park.

21. Uczestnik zajęć wakacyjnych jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, obowiązujących na pierwszy dzień
rozpoczęcia grupy zajęć wakacyjnych.

II. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ WAKACYJNYCH
1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz nakrycia
stóp (baletki lub skarpetki antypoślizgowe). Noszenie biżuterii i ozdób
podczas zajęć jest zabronione. Długie włosy muszą być spięte blisko głowy.
2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom
wydawanym przez instruktora.
3. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń
wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za
niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza
możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
4. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik
zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o
swojej dolegliwości.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne
następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w
wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z
wszelkimi zasadami sportowymi.
6. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania
zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników
lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy,
prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji
obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń,
zakaz uczestnictwa w danym treningu, aż do usunięcia z zajęć włącznie. W
takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usunięcie
uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki
alkoholu lub innych środków odurzających.
8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego
sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe
z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku
osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
9. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w
szatni.

