
Regulamin 'NINJA PARK'

Niniejszy regulamin powstał w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu Ninja Park, mając na 
celu przede wszystkim troskę o zdrowy rozwój i promowanie sportu przy jednoczesnym zachowaniu 
maksimum bezpieczeństwa korzystających!

Wszystkie osoby korzystające z atrakcji 'Ninja Park' są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z 
niniejszym regulaminem, a wejście na obiekt jest jednoznaczne z jego zapoznaniem i pełną akceptacją.

1. Ninja Park jest atrakcją, z której mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:
a) dzieci powyżej 7 lat mogą korzystać z parku samodzielnie
b) dzieci do lat 7 mogą korzystać z parku tylko i włącznie pod okiem dorosłego opiekuna

2. Przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji należy przeprowadzić ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.

3. Korzystanie z obiektu Ninja Park wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. 
Użytkownik korzysta z infrastruktury na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, powstałych z 
winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.

4. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z Parku 
niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników.

5. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie 
spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z parku. W pozostałych przypadkach winny
korzystać z parku stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z 
lekarzem specjalistą. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu park nie ponosi 
odpowiedzialności.

6. Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności w Ninja Park. Spożywanie żywności dozwolone jest w 
miejscach do tego wyznaczonych.

7. Zabrania się wszelkich przepychanek, walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym 
użytkownikom parku.

8. Nie należy wnosić na rzeczy, które mogą spowodować zniszczenia lub urazy takie jak: biżuteria, klucze, 
telefony, ubrania zawierające metalowe elementy, inne ostre przedmioty.

9. Zabrania się wnoszenia innych elementów i zabawek niebędących składem Ninja Park.

10. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz 
szczególnej ostrożności.

11. W Strefie Ninja zabrania się:
a) zwisania na atrakcjach głową w dół,
b) odbijania się od ścian oraz wspinania na ściany i rusztowania atrakcji,
c) przeskakiwania z jednej atrakcji na drugą lub skoków pomiędzy jej elementami,
d) wykonywania jakichkolwiek obrotów i przewrotów na elementach konstrukcji,
e) wyprzedzania osób korzystających z toru przeszkód
f) przepychania się między korzystającymi 
g) wykorzystywania elementów Ninja Park w celu uderzenia kogoś bądź wyrządzenia mu krzywdy 
(spychanie, zbyt mocne huśtanie, zeskakiwanie na kogoś, itp.)



12. Jednocześnie z każdej z przeszkód atrakcji może korzystać jedna osoba.

13. Wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu, 
spowodowane przez osoby korzystające z Ninja Park wiązać będą się z odpowiedzialnością karną i finansową
względem danego użytkownika. 

14. Każdy użytkownik Ninja Park korzysta z atrakcji na własną odpowiedzialność, będąc osobą świadomą 
swojego stanu zdrowia i możliwości fizycznych. Zalecamy niekorzystanie z atrakcji osobom, którym wysiłek 
fizyczny może zagrażać zdrowiu i życiu.

15. Zabrania się korzystania z Ninja Parku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

16. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy lub doznania jakiegokolwiek urazu bez 
względu na jego charakter i sposób powstania należy natychmiast powiadomić pracownika STUDIO KIDS.

17. Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów będą wypraszane przez 
pracowników STUDIO KIDS bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

18. Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać uwag i instrukcji pracowników STUDIO KIDS. Osoby 
niestosujące się do zaleceń i Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu, bez zwrotu kosztów i odszkodowań 
z tego tytułu.

19. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie pracownikom 
wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.

20. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie STUDIO KIDS znajdują się kamery monitoringu, 
które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Ninja Park oraz pozostałych atrakcji.

Uwaga! Pamiętaj, że na obiekcie bawią się również inni uczestnicy! Dlatego baw się rozważnie, 
bezpiecznie i zgodnie z zasadami! :)


