REGULAMIN TRAMPOLIN W ACTIVITY PARK.
1 – Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego Activity Park. Każdego użytkownika obowiązują reguły zawarte w każdym z
regulaminów. Rozpoczęcie korzystania z infrastruktury sportowej Activity Park jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem,
jego zrozumieniem i pełną akceptacja.
2 – Wszystkie wejścia rozpoczynają się i kończą o pełnej godzinie. W przypadku spóźnienia nie ma możliwości przedłużenia czasu przebywania
na trampolinach.
3 – Rozpoczęcie korzystania z trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
4 – Przed skorzystaniem z trampolin znajdujących się w Activity Park każdy użytkownik zobowiązany jest do obejrzenia ﬁlmu instruktażowego i
wzięcia udziału w rozgrzewce prowadzonej przez trenerów Activity Park.
5 – Każda osoba korzystająca z trampolin w Activity Park zobowiązana jest do założenia specjalnych skarpet antypoślizgowych, które można
kupić w Activity Park, lub baletek akrobatycznych oraz opaski upoważniającej do wejścia na strefę sportową.
Podczas korzystania z Trampolin obowiązuje strój sportowy bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów mogących sprawiać problemy lub
stwarzać niebezpieczeństwo podczas skakania.
6 – Podczas korzystania z trampolin w Activity Park użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do zaleceń obsługi.
7 – Podczas korzystania z trampolin osoby powinny przestrzegać następujących reguł:
I - osoba powinna wybijać się w środku pola zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy.
II- osoba powinna znajdować się w rozkroku, a jej nogi powinny być ugięte, a ręce wyciągnięte przed siebie dla zachowania odpowiedniego
balansu ciała.
III- 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.
IV- do skakania służą jedynie elementy do tego przeznaczone, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych.
V- zabrania się biegania w streﬁe trampolin.
VI- zabrania się wskakiwania na trampoliny zajęte już przez innego użytkownika.
VII - zabrania się wieszania na siatce.
VIII- użytkownicy trampolin powinni zwracać uwagę na innych użytkowników, w szczególności unikać kontaktu ﬁzycznego z innymi
użytkownikami.
IX - zabrania się wskakiwania na poduchę powietrzną lub do basenów z gąbkami głową do dołu lub na wyprostowane nogi, ponieważ może
to spowodować bardzo poważne urazy, a nawet trwałe kalectwo.
X- Przed wykonaniem skoku do basenu z gąbkami lub na poduszkę powietrzną należy upewnić się, że nikogo nie ma w miejscu planowanego
lądowania. Po wykonanym skoku należy natychmiast opuścić atrakcję.
Zabrania się:
- wyrzucania gąbek z basenów 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.
8 – Przed skorzystaniem z trampolin użytkownicy powinni pozostawić w szatni 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 szklane lub ostre przedmioty.
9 – Zabrania się spożywania napojów, jedzenia oraz żucia gumy na terenie infrastruktury sportowej Activity Park. Napoje mogą być przechowywane
tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
10 – Każdy użytkownik w przypadku otrzymania sygnału od osoby z obsługi Activity Park obowiązany jest do zaprzestania skakania.
11-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.
12-Dzieci w wieku od lat 5 do lat 7 lat 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 8 do lat 18 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.
13-Organizator nie świadczy jakiejkolwiek opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającymi z trampolin.
14-Rodzice i opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych,
którzy nie ukończyli 18 roku życia.
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 odniesieniu 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
ACTIVITY PARK.
Uczestnik Parku wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Activity Park ,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 poz 195). Administratorem danych osobowych jest T85Activity z siedziba w Elblągu przy ul. Fabrycznej 5, 82-300 Elbląg.
Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do treści danych osobowych i ich zmiany lub usunięcia.
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