
REGULAMIN korzystania z mini parku trampolin 'Jump Area'  w STUDIO KIDS

Park Trampolin 'JUMP AREA' (dalej „Park” lub „Jump Area'”) został utworzony z myślą o nowej, ciekawej 
formie rekreacji. Niniejszy regulamin powstał dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie 
skakania. 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 ewentualnie 
indywidualnie kierowanych poleceń czy wskazówek personelu. Pamiętaj, że skaczesz na własną 
odpowiedzialność!

1. Przed rozpoczęciem korzystania z 'Jump Area' rodzin / opiekun ma obowiązek zapoznania dziecka z 
zasadami użytkowania strefy trampolin.

2. Samodzielnie z obiektu mogą korzystać dzieci powyżej 3 roku życia. Dzieci w wieku do 3 lat mogą 
korzystając z obiektu tylko i wyłącznie pod stałą kontrolą opiekuna.

3. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że Park zwolniony jest całkowicie od jakiekolwiek 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na 
skutek korzystania z Parku – za wyjątkiem szkód wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.

4. Korzystanie z trampolin dopuszczalne jest wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Zabrania się 
skakania na gąbkach zabezpieczających łączenia trampolin, możne to powodować  kontuzje stóp, kolan, 
pleców, nadgarstków i innych cześci ciała.

5. Przed wejściem na trampolinę należy bezwzględnie wykonać rozgrzewkę stawów i pozostałych części 
ciała.

6. Użytkownicy parku powinni stosować się do zalecanego sposobu korzystania z trampolin. W szczególności
do podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania trampolin należy stosować się do zaleceń: 

- skakania w pionie na lekko ugięte nogi, gdzie styczność z trampoliną maja zawsze dwie stopy na pełnych 
podstawach. Aby wykonać bezpieczne lądowanie lub przestać skakać należy wylądować na dwóch nogach w
niewielkim rozkroku, zginając przy tym kolana przed siebie, z wyciągniętymi do przodu rękami. Unikania 
przeprostów w kolanach i utrzymywaniu pionowej linii ciała

- podjęcie innego modelu skakania niż odbicia w pionie wykonywane jest na własną odpowiedzialność 
(skakanie na plecach, pośladkach, brzuchu itp.) 

- w sytuacjach, gdzie dochodzi do utraty kontroli i nieudanego lądowania zaleca się skulenie całego ciała 
oraz ochronę głowy rękoma.

7. Korzystającym z obiektu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych 
osób przebywających na parku trampolin. W szczególności zabrania się: 

- skakania na głowę na trampoliny i elementy konstrukcji

- wpychania, popychania, przeciągania itp. na trampoliny i elementy konstrukcji innych osób

- zajmowania miejsc przeznaczonych do skakania w sposób uniemożliwiający korzystanie z atrakcji innym 
użytkownikom

- prowokowania i powodowania kolizji z innymi osobami przebywającymi na terenie parku trampolin oraz 
wskakiwania na trampoliny i inne atrakcje zajęte przez inne osoby 

- pozostawiać sprzęt i akcesoria używane do ćwiczeń w miejscach, które mogą narażać na 
niebezpieczeństwo użytkowników parku trampolin. Klienci i opiekunowie grup zobowiązani są do 



odkładania wykorzystywanego sprzętu w wyznaczonych miejscach. 

8. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie 
zagrażać ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny korzystać z obiektu.

9. Zabronionym jest wskakiwanie na trampoline zajetą przez innego skoczka. Podczas podskoków na jednym
batucie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

10. Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające.

11. W trakcie niekontrolowanego lądowania na siatkę trampoliny, wskazanym jest lądowanie na
plecy ze skulonym ciałem ochraniając głowę rękoma tak, by zminimalizować możliwość wystąpienia kontuzji 
lub urazu.

12. Zabronionym jest wykonywanie przewrotów, salt i innych ewolucji nad materacami zabezpieczającymi 
pomiędzy trampolinami.

13. Zabronionym jest prowadzenie walk, przepychanek, wyścigów oraz przeszkadzanie innym osobom 
obecny na terenie obiektu.

14. Zabronionym jest spożywanie oraz wnoszenie artykułów spożywczych (w szczególności gumy
do żucia) na terenie Jump Area.

15. Zabronionym jest wchodzenie na teren obiektu w ubraniu posiadającym ostre, mogące odczepić sie 
bądź bezwładnie unosić podczas skakania elementy. Zabronionym jest również wnoszenie na
teren obiektu kluczy, łańcuchów, biżuterii oraz ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Przed
rozpoczeciem skakania należy opróżnić kieszenie.

16. Zabronionym jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów nie należących do wyposażenia
obiektu z trampolinami; w tym piłek, telefonów, kamer itp.

17. Zabronionym jest skakanie w okularach lub soczewkach kontaktowych.

18. Podczas używania atrakcji trampolinowych obowiązuje odpowiednie okrycie stóp czyli skarpetki 
antypoślizgowe
lub baletki gimnastyczne. zabrania się ćwiczenia w obuwiu z twardą podeszwą.

19. Przed zmianą trampoliny należy upewnić sie, że ten manewr nie bedzie kolidował z ruchami
innego skaczącego.

20. Zabrania sie siedzenia lub odpoczywania na trampolinach lub materacach zabezpieczających.

21. Zabrania się wspinania, wchodzenia, wskakiwania na elementy, które nie zostały do tego przeznaczone. 
W szczególności elementy konstrukcji, boczne ściany, siatki zabezpieczające, poręcze, słupy itp.

22. Zabrania się biegania po podestach, ścieżkach komunikacyjnych, trampolinach i schodach.

23. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji otrzymywanych od personelu obiektu
z trampolinami.

24. Należy zawiadomić personel o wszelkich zaobserwowanych naruszeniach zasad bezpieczeństwa
na terenie obiektu.



25. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub nie dostosowania się do poleceń personelu
użytkownik może zostać wyproszony z terenu obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów

26. Za wszelkie uszkodzenia siatek trampolinowych, materacy, konstrukcji oraz innych elementów
wyposażenia na terenie obiektu wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu odpowiedzialność
prawna oraz finansowa ponosi Uczestnik.

27. Maksymalne obciążenie przewidziane na jedną powierzchnie trampoliny to 100 kg.

28. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, ze 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.

29. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, ze w trakcie korzystania z obiektu mogą być wykonywane 
krótkie filmy i fotografie wyłącznie dla celów reklamowych i marketingowych STUDIO KIDS.

30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Ogólnego. Jego zmiany będą udostępniane 
na recepcji oraz  stronie www.studio-kids.pl 
Użytkownicy obiektu zobowiązani są do znajomości aktualnego regulaminu obiektu.

http://www.studio-kids.pl/

