PILSKI PARK ROZRYWKI
ul. Warsztatowa 8

64-920 Piła

Telefon: 67 307 02 02 / 67 307 06 06
www.jumpextreme.pl
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REGULAMIN PILSKIEGO PARKU TRAMPOLIN
JUMP EXTREME
Pilski Park Rozrywki JUMP EXTREME (dalej „Park” lub „JUMP EXTREME”)
został utworzony z myślą o nowej, ciekawej formie rekreacji. Niniejszy
regulamin powstał dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie
korzystania z atrakcji Parku.
Naszym priorytetem jest, aby wszyscy korzystający z tej formy atrakcji wynieśli
maksimum niezapomnianych i miłych wrażeń. Uprzedzamy jednakże, iż
skakanie na trampolinach jest rekreacją mogącą spowodować urazy ciała
podobnie, jak w sportach ekstremalnych.
Dlatego też, aby zminimalizować takie ryzyko należy bezwzględnie stosować
się do zapisów niniejszego regulaminu oraz indywidualnie kierowanych poleceń
czy wskazówek personelu.
Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem oraz prosimy o jego
przestrzeganie. Niezastosowanie się do którejkolwiek z powyższych zasad
skutkuje utratą Twojego czasu w Parku Rozrywki.

ZASADY OGÓLNE
1. Pilskim Parkiem Rozrywki JUMP EXTREME zarządza firma ExImDi Jarosław
Bużantowicz, z siedzibą w Pile, przy ul. Warsztatowej 8.
2. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest wniesienie opłaty za wstęp, zgodnie z
obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku i po otrzymaniu biletu wstępu. Z
Parku Rozrywki mogą korzystać osoby w wieku od 3 lat i wadze nie przekraczającej 100 kg,
dzieci oraz osoby niepełnoletnie pod nadzorem prawnych opiekunów lub osoby pełnoletnie
na własną odpowiedzialność.
3. Każdy Użytkownik korzystający z atrakcji Parku musi być świadomy swoich możliwości i
stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń. Użytkownik
zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w celu uniknięcia jakichkolwiek
urazów, uszkodzeń ciała oraz zniszczenia wyposażenia i atrakcji Parku Rozrywki.
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4. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że firma ExImDi ma prawo do egzekwowanie
zwrotu kosztów lub naprawy świadomie i celowo dokonanych przez Użytkownika zniszczeń
mienia, wyposażenia Parku Rozrywki Jump Extreme.
5. Osoby w ciąży oraz z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny
może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny korzystać z
obiektu.
6. JUMP EXTREME jest obiektem rekreacyjnym przeznaczonym dla wszystkich
użytkowników. Nie mniej jednak samodzielnie z obiektu mogą korzystać tylko i wyłącznie
osoby pełnoletnie.
7. Dzieci w wieku powyżej 1 roku do lat 13 mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod
stałą opieką rodzica bądź opiekuna. Dzieci poniżej 1 roku nie mogą korzystać z obiektu w
ogóle. Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej lat 13, mogą korzystać z JUMP EXTREME
pod stałą opieką rodzica, bądź opiekuna, ewentualnie pod nieobecność rodzica lub opiekuna
prawnego, jednak za pisemną uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w obecności
pracownika JUMP EXTREME. Zgoda może być udzielona jedynie na udostępnionym przez
Park formularzu. W każdym poszczególnym przypadku, o którym mowa w pkt 7, personel
JUMP EXTREME, ani firma ExImDi nie świadczą jakiejkolwiek opieki nad dziećmi i
młodzieżą. Korzystanie przez dziecko lub młodzież w każdym z przypadków o jakich mowa
w pkt 7 ma miejsce tylko i wyłącznie na ryzyko rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają
za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
9. Do wejścia na arenę Parku, Korzystający przygotowują się w strefie poczekalni i
wyłącznie tam w przydzielonych szafkach pozostawiają swoje ubrania, buty i inne
przyniesione rzeczy.
10. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Na trampoliny, park linowy, ścianki wspinaczkowe, snowtubing, do basenu piankowego i
z piłeczkami, wchodzimy w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów
mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas użytkowania.
12. Kieszenie muszą być puste. Nie wolno wnosić na trampoliny, park linowy, ścianki
wspinaczkowe, snowtubing, do basenu piankowego i z piłeczkami żadnych przedmiotów
takich jak klucze, telefony, kamery, zapalniczki, jedzenie oraz napoje i inne przedmioty czy
elementy nie należące do wyposażenia JUMP EXTREME.
13. Nie wolno wchodzić na trampoliny, park linowy, ścianki wspinaczkowe, snowtubing, do
basenu piankowego i z piłeczkami z GUMĄ DO ŻUCIA i jakimikolwiek substancjami w
ustach.
14. Nie wolno wchodzić na trampolinę, park linowy, ścianki wspinaczkowe, snowtubing, do
basenu piankowego i z piłeczkami z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią.
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15. Każda osoba korzystająca z trampolin, parku linowego, ścianek wspinaczkowych,
snowtubingu, basenu piankowego i z piłeczkami w JUMP EXTREME zobowiązana jest do
używania skarpet antypoślizgowych, z silikonową powierzchnią antypoślizgową, które można
zakupić w Recepcji obiektu. Dozwolone jest korzystanie z własnych skarpetek
antypoślizgowych, jednak standardem muszą one odpowiadać skarpetką Parku Jump
Extreme.
16. Przed wejściem na trampoliny, park linowy, ścianki wspinaczkowe, snowtubing, do
basenu piankowego i z piłeczkami należy bezwzględnie wykonać rozgrzewkę stawów i
pozostałych elementów ciała - zgodnie z zaleceniami personelu JUMP EXTREME.
17. Podczas korzystania z obiektu należy bezwzględnie i ścisłe stosować się do zaleceń i
instrukcji udzielanych przez personel Parku. Osoby nie stosujące się i naruszające niniejszy
Regulamin zostaną wyproszone z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek
odszkodowania z tego tytułu.
18. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu
czy jakichkolwiek substancji odurzających.
19. Na teren obiektu nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zwierząt.
20. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji wpływających na stan
świadomości nie będą wpuszczane na teren Parku.
21. Używanie słów wulgarnych i obraźliwych nie będzie tolerowane.
22. Uważaj, na to co robisz, aby nie wyrządzić krzywdy sobie i innym użytkownikom
obiektu. Pamiętaj zawsze, że nie jesteś na obiekcie sam.
23. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN / PODUSZEK
PNEUMATYCZNYCH
1. Sygnał gwizdka jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania aktywności na
trampolinie / poduszce pneumatycznej.
2. Podczas podskoków na jednej trampolinie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
3. Należy wybijać się na środku trampoliny, zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy. Nogi
w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku. Ręce wyciągnięte przed siebie dla
zrównoważenia ciała.
4. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem może być niekontrolowane lądowanie,
należy w miarę możliwości starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało w kłębek,
chroniąc głowę rękoma, co jednocześnie pozwala uniknąć urazów barków, ramion, łokci,
przedramion i rąk.
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5. Zabrania się wskakiwania na trampolinę zajętą przez innego użytkownika.
6. Zabrania się skakania po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
7. Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
8. Przechodzenie z zachowaniem należytej ostrożności po matach zabezpieczających do
wybranej trampoliny jest dozwolone.
9. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.
10. Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające, chodzenia po krawędziach basenu z
piankami oraz jakiegokolwiek szarpania lub naciągania siatek ochronnych.
11. Zabrania się wykonywania ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję
trampoliny / poduszki pneumatycznej.
12. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania innym użytkownikom
obiektu.
13. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary bądź
soczewki kontaktowe.
14. Zaleca się szczególną ostrożność osobom zamierzającym wykonać bardziej złożone
ewolucje, aby nie wyrządzić krzywdy sobie lub innym użytkownikom obiektu.
15. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do
kolizji z innymi użytkownikami obiektu.
16. Zabrania się bezwzględnie biegania po schodach i pozostałym terenie obiektu.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ŚCIANEK WSPINACZKOWYCH
1. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu.
2. Instruktor / animator ma prawo usunąć z terenu ściany osoby nie stosujące się do
regulaminu lub jego zaleceń.
3. Na Ściance może wspinać się jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
4. Nie wolno przechodzić ani przebywać bezpośrednio pod osobą wspinająca się.
5. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
użytkowników ściany, w szczególności:
przeszkadzanie we wspinaniu
wspinanie nad lub pod inną osobą
bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie
wspinające się
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podczas wspinania zabronione jest chwytanie się i wchodzenie na górną część ścianki
wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są
zobowiązani zgłaszać pracownikom Parku

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO
1. Dzieci w wieku powyżej 5 roku mogą korzystać z Parku Linowego.
2. Biżuterie, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio
zabezpieczyć w zamykanych kieszeniach lub zdjąć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla
własnego zdrowia lub życia oraz pozostałych klientów.
3. Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy zwracać uwagę na innych uczestników
oraz kierunek ruchu, zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez instruktora / animatora.
4. Kolejność przeszkód jest oznaczona strzałkami.
5. Chwytanie stalowej liny grozi skaleczeniem.
6. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po
przeszkodach i huśtać się na atrakcjach.
7. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się jednorazowo tylko jedna osoba.
8. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby.
9. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie
trasy, należy wezwać obsługę Parku, która udzieli pomocy w sprowadzeniu.
10. Podczas korzystania z Parku Linowego powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia
instruktorów / animatorów.
11. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku,
bezpośrednio po wypadku lub kontuzji, celem spisania protokółu.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE SNOWTUBINGU
1. Korzystanie ze snowtubingu zalecane jest dla dzieci powyżej 5 lat (jazda pojedyncza).
2. Ze sprzętu do snowtubingu mogą korzystać dorośli i dzieci o wadze do 100 kg.
3. Zjazd torem snowtubingowym odbywa się w pojedynczym lub dwuosobowym pontonie.
4. Zabrania się jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco.
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5. Gdy osoba, która zjechała opuści tor, wtedy może z niego korzystać następna osoba.
6. Po zjechaniu należy szybko zejść z toru i odnieść ponton na wyznaczone do tego miejsce.
7. W uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo odmówić przejazdu.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące skutkiem nie
przestrzegania przez uczestnika regulamin oraz braku zachowania ogólnoprzyjętych zasad
bezpieczeństwa.
9. Zakaz korzystania z toru snowtubingowego, podczas nieobecności pełnoletniego opiekuna
lub personelu Parku.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ARENY GLADIATORA

1. Uczestniczyć w walkach gladiatorów mogą dorośli i dzieci powyżej 5 lat.
2. W walce mogą brać udział jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
3. Zabrania się bicia po głowie.
4. Zabronione jest przeszkadzanie w walce.

ZASADY DOTYCZĄCE BASENU Z PIANKAMI / PIŁKAMI
1. Zakaz korzystania z basenu z piankami / piłkami poniżej 3 roku życia, podczas
nieobecności pełnoletniego opiekuna lub personelu JUMP EXTREME.
2. Nigdy nie nurkuj głową w basenie z piankami/piłkami – stopy zawsze pierwsze!
3. Upewnij się, że wylądujesz na swoich stopach, pośladkach lub plecach.
4. Sprawdź, czy twoje kieszenie są puste oraz, że nie masz na sobie biżuterii oraz innych
elementów, które mogą wypaść podczas skoku.
5. Przed wskoczeniem do basenu upewnij się, że masz miejsce na skok.
6. Pozwól innym uczestnikom najpierw opuścić basen.
7. Skoki do basenu tyłem są zabronione.
8. Zakaz popychania innych do basenu.
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9. Zakaz wynoszenia lub wyrzucania gąbek/piłek z basenu.
10. Opuść basen po wylądowaniu, tak szybko jak tylko to możliwe.
11. Nie zakopuj siebie lub innych w basenie.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz skoków do basenów na głowę.

KOSZYKÓWKA
1. Nie wolno kopać piłki.
2. Nie wolno celować piłką w okolice głowy lub szyi innych uczestników.
3. Nie wolno wieszać się na koszach do koszykówki.

ZASADY UZUPEŁNIAJĄCE
1. We wszelkich sprawach związanych z użytkowaniem obiektu, a nie uregulowanych
niniejszym regulaminem należy zwracać się do personelu JUMP EXTREME.
2. Czas korzystania z urządzeń na terenie obiektu JUMP EXTREME rozpoczyna się od chwili
zakupu biletu (opaska magnetyczna wydana na czas pobytu), a kończy się w chwili
rozliczenia opaski magnetycznej w recepcji w czasie opuszczaniu obiektu (plus maksymalnie
14 minut na przebranie się). Po 15 minutach automatycznie naliczona zostanie opłata za
przedłużenie pobytu.
3. Aktualny cennik dostępny jest w Recepcji Parku oraz na stronie internetowej
www.jumpextreme.pl. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
4. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że cały obiekt znajduje się pod nadzorem
kamer telewizji przemysłowej. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia
najwyższego poziomu bezpieczeństwa na obiekcie, z zachowaniem nienaruszalności dóbr
osobistych.
5. Nagrywanie i robienie zdjęć własnym sprzętem wymaga każdorazowego zgłoszenia i
uzyskania zgody w Recepcji obiektu.
6. Korzystanie z internetu bezprzewodowego jest bezpłatne.
7. Zewnętrzny parking jest bezpłatny dla klientów w czasie pobytu w JUMP EXTREME. Nie
mniej jednak pozostawienie pojazdu na w/w parkingu odbywa się na wyłączne ryzyko i
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wyłączną odpowiedzialność klienta. Skorzystanie z parkingu, nie stanowi także zawarcia z
Parkiem umowy przechowania czy jakiejkolwiek innej.
8. Za jakiekolwiek szkody powstałe na obiekcie wskutek nieprzestrzegania regulaminu,
poleceń i wskazówek personelu lub aktów wandalizmu, wyłączną odpowiedzialność prawną i
finansową ponosi dany użytkownik.
9. Pierwsza pomoc jest dostępna na terenie obiektu po zgłoszeniu do personelu.
10. Dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników obiektu, prosimy o niezwłoczne
zgłaszanie do personelu JUMP EXTREME wszelkich przypadków naruszania regulaminu i
innych niebezpiecznych zachowań. Wspólna troska o bezpieczeństwo pozwoli nam na
bezpieczną zabawę.
11. Korzystanie z trampolin, parku linowego, ścianek wspinaczkowych, snowtubingu, basenu
piankowego i z piłeczkami i innych urządzeń na terenie obiektu JUMP EXTREME jest
jednoznaczne z podporządkowaniem się i akceptacją wszystkich warunków niniejszego
regulaminu.
12. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany z
przyczyn wynikających ze strony klienta, nie dokonuje się zwrotów poniesionych opłat.
13. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu będące skutkiem
np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, problemy z brakiem internetu lub innej siły
wyższej.
14. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji na specjalne eventy, w takim
przypadku odpowiednia informacja będzie umieszczona na naszej stronie.
15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wstępu na teren Parku Rozrywki, wg własnego
uznania bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Parku.
16. Wszelkie dodatkowe informacje na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie internetowej.
17. Za zagubione klucze do szafek, dostępne w Recepcji, użytkownik zostanie obciążony karą
15 zł, płatną natychmiastowo przed opuszczeniem Parku Rozrywki.
18. W przypadku, jeżeli dla osoby korzystającej z Parku Rozrywki nie jest zrozumiały któryś
z punktów niniejszego regulaminu, lub gdy osoba ma jakieś wątpliwości związane z jego
treścią lub przebytym szkoleniem, zobowiązana jest zwrócić się do personelu Parku, celem
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, przed zaakceptowaniem regulaminu i podpisaniem
oświadczenia.

Akceptacja Regulaminu Pilskiego Parku Rozrywki Jump Extreme,
następuje automatycznie z chwilą rejestracji w naszym systemie, a także
zawsze w momencie wejścia i przebywania na terenie Parku.
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Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji obiektu oraz opublikowany
na stronie www.jumpextreme.pl
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