
regulamin zajęć akrobatycznych w parku trampolin jumpcity
zwany dalej “Regulaminem”

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania i udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych realizowanych przez:
- JC Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, NIP 
5862294456, REGON 360648370, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w 
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000540677, o kapitale zakładowym w wysokości 
5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
- JUMPCITY Maciej Leśniak z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, nr NIP 586 220 61 10, REGON 221881251
(zwanymi dalej Parkiem Trampolin).

Jednocześnie informujemy, że:
- podmiotem prowadzącym Park Trampolin JUMPCITY mieszczący się w Gdyni jest Maciej Leśniak prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą JUMPCITY Maciej Leśniak z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, nr NIP 586 220 61 10, REGON 
221881251; adres poczty elektronicznej: gdynia@jumpcity.pl;
 - podmiotem prowadzącym Parki Trampolin JUMPCITY mieszczące się w Gdańsku, Rumi oraz Katowicach jest „JC” Spółką z ogran-
iczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81 – 341 Gdynia, NIP  5862294456, REGON 
360648370, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000540677, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy 
złotych)

Niniejszy regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin JUMPCITY (zwanego dalej Regulaminem Ogólnym) i 
określa szczegółowe zasady zakupu biletów i warunków uczestnictwa w zajęciach sportowych z akrobatyki (zwanych dalei 
„zajęciami akrobatycznymi“).
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy stosować się do Regulaminu Ogólnego Parku. Zakup 
biletu na zajecia akrobatyczne jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego.
Użytkownicy Parku zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu 
Ogólnego, w szczególności zapisów o zasadach bezpiecznego wykonywania ćwiczeń, oraz wszelkich poleceń i wskazówek 
personelu Parku.
Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Aktualny rozkład zajęć danego Parku jest dostępny na stronie www.-
jumpcity.pl i o jego zmianach każdorazowo informujemy za pośrednictwem strony oraz informacji na recepcji.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 7 roku życia. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach - oddzielnie dla osób od 7 
do 13 roku życia oraz dla osób powyżej 13 roku życia.
Pula miejsc dostępnych na każdych zajęciach jest ograniczona. W przypadku wyczerpania miejsc Recepcja Parku będzie każdora-
zowo przekazywała stosowną informację.
Zakupu biletu wstępu na zajęcia akrobatyczne dokonać można wyłącznie w Recepcji Parku Trampolin. Możliwa jest uprzednia 
rezerwacja biletu – w tym celu należy skierować stosowną prośbę do Recepcji Parku za pośrednictwem wiadomości e-mail na 
adres gdansk@jumpcity.pl (dla Parku w Gdańsku), rumia@jumpcity.pl (dla Parku w Rumi), katowice@jumpcity.pl  (dla Parku w 
Katowicach) oraz gdynia@jumpcity.pl (dla Parku w Gdyni) lub przesłać zapytanie za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego 
na stronie www.jumpcity.pl/akrobatyka.
Osoby, które dokonały rezerwacji i opłaciły wstęp na konkretne zajęcia mają gwarancję wejścia. Osoby bez rezerwacji mogą 
zostać wpuszczone na zajęcia pod warunkiem dostępności miejsc. 
Aktualny cennik dostępny jest w kasie Parku Trampolin JUMPCITY oraz na stronie www.jumpcity.pl.
Począwszy od dnia 18 marca 2019 roku dostępne będą karnety na 4 lub 12 kolejnych zajęć akrobatycznych. W przypadku, gdy 
posiadacz karnetu z przyczyn obiektywnych nie może uczestniczyć w zajęciach i z wyprzedzeniem poinformuje o tym Park 
Trampolin, karnet przechodzi na kolejne zajęcia akrobatyczne (o ile dostepne są miejsca w grupie) lub zamieniany jest na bilet 
uprawniający do skorzystania z innych atrakcji Parku Trampolin. W takiej sytuacji każdorazowo prosimy o kontakt z Recepcją Parku.
W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach Użytkownikowi przysługuje prawo do przeniesienia opłaconego biletu na 
następne zajęcia, na których jest wolne miejsce lub wykorzystania wstępu na indywidualne wejście na skakanie na trampolinach. 
Każda osoba niepełnoletnia może korzystać z atrakcji Parku jedynie po udzieleniu pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. Zgoda może być udzielona jedynie na udostępnionym przez Park formularzu, dotyczącym zajęć akrobatycznych i musi 
być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. Formularze zgody dostępne są w recepcji Parku. 
Każdy Gość podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z atrakcji Parku uwzględniając swoje możliwości, umiejętności, 
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kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia i zagrożenia, mając na uwadze ryzyko urazów i 
kontuzji. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję taką powinni podejmować rodzice lub opiekunowie prawni.
Na zajęcia należy przyjść minimum 15 minut przed ich rozpoczęciem w celu przygotowania się do zajęć. 
Każde wejście rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie od obowiązkowej odprawy bezpieczeństwa, dopiero po niej można 
korzystać z zajęć. 
Gość, który spóźni się na odprawę bezpieczeństwa musi zgłosić się do recepcji Parku. Pracownicy Parku przeprowadzą w 
takiej sytuacji indywidualną odprawę bezpieczeństwa, która jest warunkiem rozpoczęcia korzystania z zajęć. Odprawa taka 
może spowodować skrócenie czasu korzystania przez Gościa z zajęć, opłaty za niewykorzystany w pełni czas pobytu w 
Parku nie podlegają zwrotowi.
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Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy!


