
Regulamin Sali Zabaw „Jumpin Kids” 

Regulamin dla korzystających z placu zabaw ”Jumpin Kids”, zwanym dalej  ”placem, salą

zabaw” został  utworzony dla  osób, które korzystają  z aktywnej  formy zabawy dla dzieci.

Regulamin  powstał  dla  zapewnienia  maksymalnego  bezpieczeństwa  w  trakcie  zabaw.

Informujemy, iż stosowanie zabaw niezgodnych z regulaminem i wykorzystywanie zabawek

lub sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem może powodować zagrożenie dla zdrowia bądź

uszkodzenie sprzętu.

1. Placem  zabaw  „JUMPIN  KIDS”  zarządza  firma  KKR  Sp.  z  o.o  z  siedzibą  w

Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 2, zwana w dalszej części regulaminu „plac,

sala zabaw Jumpin Kids”.

2. Wykupując  bilet  wstępu  na  salę  zabaw,  opiekun/rodzic  powinien  zapoznać  się  z

regulaminem (podpisać oświadczenie), który znajduje się na tablicy przy wejściu na

salę zabaw bądź na stronie internetowej www.jumpinplace.pl.

3. Personel placu zabaw jest uprawniony do wyproszenia z placu zabaw osoby,  które

naruszają treść niniejszego regulaminu.

4. Rodzic/opiekun  dziecka  może  ponosić  odpowiedzialność  prawną  i  finansową  w

sytuacji  kiedy  powstanie  szkoda  w  skutek  nieprzestrzegania  regulaminu,  poleceń,

wskazówek personelu oraz stosowania zachowań niepożądanych.

5. Sala zabaw „Jumpin Kids” zaprasza dzieci do 12 roku życia.

6. W  sali  zabaw  każde  dziecko  obowiązkowo  musi  byś  pod  opieką  rodzica  lub

pełnoletniego opiekuna.

7. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem

na salę zabaw. Okrycie oraz obuwie zostawiamy w szatni samoobsługowej.

8. W  naszej  sali  zabaw  wymagane  są  wygodne  ubrania  sportowe,  bawimy  się  z

opróżnionymi kieszeniami, najlepiej też bez okularów.

9. Zabrania  się  wnoszenia  na  salę  zabaw:  jedzenia,  napojów,  prywatnych  zabawek,

przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie.

10. Zabrania   się  wspinania  po  siatkach,  bo  łatwo się  zaplątać  i  zrobić  nieplanowaną

przerwę w zabawie.



11. W  trosce  o  zdrowie  naszych  klientów  oraz  pracowników  prosimy,  aby  nie

przyprowadzać  na  plac  zabaw  dzieci  chorych,  przeziębionych  oraz  z  opatrunkiem

gipsowym.

12. Zabrania  się  zjeżdżania  pod  prąd,  zjeżdżalnie  są  przeznaczone  dla  dzieci  do  45

kilogramów. Zjeżdżamy tylko w pozycji siedzącej.

13. Wspinaczka po zewnętrznych ścianach konstrukcji jest zabroniona.

14. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem na sali zabaw ale dorosły nie wdrapuje

się na konstrukcję.

15. Rodzic/opiekun dziecka korzysta z sali zabaw bezpłatnie.

16. Nie odpowiadamy za rzeczy zgubione i pozostawione na terenie obiektu i w szatni

samoobsługowej.

17. Z sali zabaw korzystamy tylko z biletem wstępu (opaską), zakupionym wcześniej w

recepcji Jumpin Place wg.cennika.

18. W szatniach dysponujemy miękkim przewijakiem dla maluchów.

19. Na terenie obiektu znajdują się 2 salki urodzinowe - zapraszamy do rezerwacji urodzin

w recepcji Jumpin Place.

20. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-

papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających.

21. Obiekt  jest  monitorowany,  co  ma  celu  poprawę  bezpieczeństwa  klientów.  Przed

wejściem na teren obiektu klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu. Monitoring

prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych klientów.

22. Rezerwacje  urodzin  w  Jumpin  Kids  muszą  być  potwierdzone  wpłatą  zaliczki  (do

trzech dni od dnia rezerwacji), które są bezzwrotne w przypadku anulowania urodzin.

Jest możliwość przeniesienia na inny dogodny i dostępny termin.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ

ZABAWY! 

 


