REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN
(zwany dalej Regulaminem Trampolin)
.
Rozpoczęcie korzystania z części rekreacyjnej Obiektu - strefy Parku Trampolin (zwanej dalej Trampolinami) - jest
jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Trampolin, jego zrozumieniem i pełną akceptacją. Regulaminy
obowiązujące w Parku Rozrywki FlySky (zwanym dalej Parkiem, FlySky, Obiektem lub Organizatorem) dostępne
są w recepcji oraz na stronie internetowej www.fly-sky.pl.

I.
INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Regulamin Trampolin stanowi uzupełnienie
regulaminu ogólnego Parku Rozrywki FlySky.
1.2 Przed skorzystaniem z Trampolin każdy
Użytkownik zobowiązany jest do obejrzenia
filmu instruktażowego oraz przeprowadzenia
ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających,
które powinny być wykonywane wg
wskazówek personelu.
1.3 Każdy Użytkownik korzystający z Trampolin
zobowiązany jest do założenia i używania
specjalnych skarpet z silikonową powierzchnią
antypoślizgową, które można kupić w recepcji.
1.4 Skarpety, o których mowa w pkt. 1.3,
nie podlegają zwrotowi lub wymianie, w tym
w szczególności wymianie na inny rozmiar.
1.5 Podczas korzystania z Trampolin Użytkownik
jest zobowiązany bezwzględnie stosować się
do poleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń
wydawanych przez personel Parku.
1.6 Kobiety w ciąży oraz osoby z jakimikolwiek
problemami zdrowotnymi, u których wysiłek
fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich
zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny
korzystać z Trampolin.
1.7 Dzieci w wieku od lat 5 do lat 6 mogą korzystać
z Trampolin tylko i wyłącznie pod stałą opieką
rodzica bądź opiekuna. Organizator nie
rekomenduje
korzystania
z Trampolin dzieciom poniżej piątego roku
życia. Osoby niepełnoletnie w wieku od lat 7
mogą korzystać z Trampolin pod stałą opieką
rodzica bądź opiekuna ewentualnie pod
nieobecność rodzica lub opiekuna, jednak za
pisemną uprzednią zgodą rodzica lub
opiekuna. Zgoda może być udzielona jedynie
na udostępnionym przez Organizatora formularzu.
1.8 Organizator nie świadczy jakiejkolwiek opieki
nad dziećmi i młodzieżą korzystającymi
z Trampolin.

1.9 Rodzice i opiekunowie w ramach obowiązku
nadzoru
nad
dzieckiem
odpowiadają
za wszelkie szkody spowodowane przez
podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku
życia.
1.10 Użytkownicy przygotowują się do wejścia
na Trampoliny w strefie szatni i wyłącznie
w szatni pozostawiają swoje ubrania
wierzchnie, buty i inne przyniesione rzeczy.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Na jednej trampolinie może znajdować się
wyłącznie jedna osoba.
Podczas korzystania z Trampolin obowiązuje
strój sportowy bez żadnych ostrych oraz
luźnych elementów mogących sprawiać
problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo
podczas skakania.
Przed skorzystaniem z Trampolin Użytkownicy powinni pozostawić w szatni,
z zastrzeżeniem pkt. 2.4, wszelkie
niebezpieczne
przedmioty
mogące
spowodować
zniszczenia
lub
urazy,
w szczególności:
zegarki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki oraz
wszelką biżuterię,
wszelkie przedmioty znajdujące się w
kieszeniach, tj. klucze, telefony, portfele,
ubrania zawierające metalowe elementy
mogące stanowić potencjalne zagrożenie,
jakiekolwiek ostre przedmioty.
Nagrywanie
krótkich
filmów
oraz
wykonywanie zdjęć jest dozwolone wyłącznie
na prywatny użytek, przy założeniu, że
podczas nagrywania Użytkownik nie korzysta
z Trampolin oraz atrakcji, o których mowa w
pkt. 3.1.
Do skakania służą jedynie elementy do tego
przeznaczone, z wyłączeniem elementów
konstrukcyjnych.
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III.

3.1

Podczas skakania na trampolinie Użytkownik
powinien
znajdować
się
w lekkim rozkroku, jego nogi powinny być
ugięte, a ręce wyciągnięte przed siebie dla
zachowania odpowiedniego balansu ciała.
Po nieudanym podskoku, którego skutkiem
będzie niekontrolowane lądowanie należy
skulić całe ciało oraz ochronić głowę rękoma,
co pozwoli zminimalizować ryzyko powstania
urazów kończyn, kręgosłupa szyjnego oraz
głowy.
Zabrania się:
biegania po trampolinach i pomiędzy
trampolinami,
wskakiwania na trampoliny zajęte przez
innych użytkowników,
wchodzenia na trampoliny z gumą do żucia
lub
jakimikolwiek
substancjami
w ustach,
skakania po matach oddzielających
trampoliny, siedzenia i lądowania na nich,
wskakiwania, wspinania się i wieszania się
na siatkach zabezpieczających,
wchodzenia na elementy konstrukcyjne
trampolin,
wieszania się na obręczach koszy do
wsadów.
Zaleca się szczególną ostrożność osobom
noszącym okulary, soczewki kontaktowe
oraz aparaty słuchowe.
Zaleca się szczególną ostrożność osobom
zamierzającym wykonywać bardziej złożone
ewolucje, aby nie wyrządziły krzywdy sobie
lub innym Użytkownikom korzystającym
z infrastruktury Trampolin.
Zaleca się szczególną ostrożność przy
opuszczaniu strefy Parku Trampolin, aby nie
doszło do kolizji z innymi użytkownikami
Obiektu.
Sygnał gwizdka jest sygnałem do
natychmiastowego zaprzestania aktywności
i zastosowania się do zaleceń personelu
Parku.

ZASADY KORZYSTANIA Z PODUSZKI
POWIETRZNEJ, TORU NINJA ORAZ
BASENÓW Z GĄBKAMI
Poduszka powietrzna, tor ninja oraz baseny z
gąbkami (zwane dalej atrakcjami) są
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integralną częścią Trampolin. Korzystając
z nich należy przestrzegać Regulaminu
Trampolin oraz szczegółowych zasad
opisanych w punktach od 3.2 do 3.6.
Jednocześnie na każdą z atrakcji może skakać
jedna osoba z jednego miejsca - z platformy,
z trampoliny oraz z przeszkody.
Przed wykonaniem skoku na atrakcję należy
upewnić się, że nikogo nie ma w miejscu
planowanego lądowania.
Przy lądowaniu na nogach należy ugiąć nogi
w kolanach, a przy lądowaniu na plecach
należy przyciągnąć podbródek do klatki
piersiowej i lekko zacisnąć szczękę.
Po wykonanym skoku należy natychmiast
opuścić atrakcję.
Zabrania się:
• wskakiwania na atrakcję w pozycji
"głową do dołu", gdyż może to
spowodować poważne urazy i uszkodzenia ciała, a nawet trwałe kalectwo,
• wyrzucania gąbek z basenów, w tym z
toru ninja na teren trampolin,
• rzucania gąbkami,
• szukania w basenach zagubionych
przedmiotów, zagubienie należy zgłosić
do personelu Parku,
• zakopywania się pod gąbkami, należy być
cały czas widocznym dla innych
Użytkowników atrakcji,
• zawieszania się na drabinkach na torze
ninja głową w dół,
• wchodzenia na rusztowania toru ninja.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w
Regulaminie Trampolin należy zwracać się do
personelu Parku.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Trampolin mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz w odnie-sieniu do
konsumentów
przepisy
ustawy
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta.
Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany Regulaminu Trampolin. Jego zmiany
będą udostępniane w recepcji oraz na stronie
internetowej Parku.
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