
Regulamin parku trampolin – JUMP HEAVEN OZIMEK

1. Wszystkie osoby korzystające z Parku zobowiązane są zapoznać się z treścią niniejszego 
regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się 
z niniejszym Regulaminem, jego zrozumieniem i pełną akceptacją.

2. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty za wstęp zgodnej 
z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku.

3. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek 
wydawanych przez pracowników Parku.

4. Z urządzeń znajdujących się w Parku mogą korzystać:
 dorośli oraz młodzież powyżej 15 roku życia - samodzielnie,
 dzieci pomiędzy 13 a 15 rokiem życia, mogą korzystać samodzielnie z urządzeń 

znajdujących się w Parku jedynie za pisemną zgodą ich przedstawiciela ustawowego,
 dzieci pomiędzy 3 a 13 rokiem życia mogą korzystać z urządzeń znajdujących się w Parku 

jedynie pod opieką osoby dorosłej, która przed dopuszczeniem takiego do korzystania z tych 
urządzeń, złoży pisemnie oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za pobyt i korzystanie 
takiego dziecka z urządzeń znajdujących się w Parku.

5. Przed skorzystaniem z trampolin należy pozostawić w szatni niebezpieczne przedmioty,
które mogą spowodować zniszczenia lub urazy, a w szczególności: zegarki, biżuterię,
wszelkie przedmioty znajdujące się w kieszeniach, klucze, telefony, portfele, ubrania
zawierające metalowe elementy mogące stanowić zagrożenie. Za zgubienie klucza do szafki w 
szatni pobierana będzie opłata – 15 zł

6. Na terenie Parku nie wolno:
 przebywać pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 palić tytoniu,
 wnosić niebezpiecznych przedmiotów,
 spożywać napojów oraz jedzenia poza miejscami do tego wskazanymi,
 wskakiwać na trampolinę zajętą przez innego korzystającego,
 przeskakiwać przez elementy konstrukcyjne,
 wchodzić na elementy konstrukcyjne trampolin,
 biegać po trampolinach i pomiędzy trampolinami,
 wskakiwać, wspinać się i wieszać się na siatce zabezpieczającej,
 skakać po matach oddzielających trampoliny, siadać i lądować na nich,
 wyrzucać gąbek z basenu.

7. Każda osoba korzystająca z trampolin w obiekcie Parku obowiązana jest do założenia
i używania przez cały czas korzystania z trampolin specjalnych skarpet z silikonową
powierzchnią antypoślizgową, które można kupić w recepcji.



8. Podczas korzystania z trampolin użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do
instrukcji, poleceń i zaleceń obsługi obiektu.

9. Podczas podskoków na jednym polu trampolinowym może znajdować się tylko jedna osoba.

10. Osoba korzystająca z trampolin powinna wybijać się w środku pola zawsze z obu nóg
i lądować na obie stopy.

11. Podczas skakania na trampolinie użytkownik powinien znajdować się w rozkroku, jego nogi
powinny być ugięte, a ręce wyciągnięte przed siebie dla zachowania odpowiedniego balansu
ciała.

12. W przypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją powinna być pozycja
skulenia całego ciała.

13. Do skakania służą jedynie elementy do tego przeznaczone, z wyłączeniem elementów
konstrukcyjnych.

14. Wszyscy użytkownicy trampolin powinni zwracać szczególną uwagę na innych
użytkowników, w szczególności unikać kontaktu fizycznego z innymi użytkownikami.

15. Zabrania się skakać do basenu z gąbkami głową w dół, a po wykonanym skoku należy
obowiązkowo natychmiast opuścić basen.

16. Nie wolno szukać w basenie zagubionych w nim przedmiotów. Fakt ten należy złościć
obsłudze, pracownikowi trampolin.

17. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie
doszło do kolizji z innymi użytkownikami.

18. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary, soczewki
kontaktowe, aparaty słuchowe.

19. Każdy użytkownik obowiązany jest do zaprzestania skakania w przypadku otrzymania
takiego sygnału od osoby z obsługi trampolin.

20. Wszystkie wątpliwości i pytania związane z niniejszym Regulaminem, dotyczące
użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym Regulaminie, należy
kierować do obsługi, pracowników obiektu.



ZGODA RODZICA / OPIEKUNA na korzystanie z Parku trampolin

Zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1-(zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) -wyrażam  dobrowolną zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych i danych osobowych  mojego 
dziecka/ dziecka mi powierzonego :

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia dziecka…..……………………………………………………………………………………..

Numer telefonu rodzica /opiekuna……….………………………………………………………………………………

W celach związanych z korzystaniem z atrakcji w Parku trampolin JUMP HEAVEN oraz w celach dowodowych będących
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wskazania faktów

Ja niżej podpisany /a oświadczam że:

1. Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w osobę niepełnoletnią z atrakcji w Parku trampolin w Centrum Rozrywki BSK w 
Ozimku ul. Słowackiego 1d.

2. Niniejsza zgoda składana jest na czas nieokreślony, a jej odwołanie wymaga złożenia rezygnacji w formie pisemnej złożonej w 
recepcji Parku trampolin w Centrum Rozrywki BSK w Ozimku ul. Słowackiego 1d.

3. Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu obowiązującego w Parku trampolin w Centrum Rozrywki BSK w Ozimku ul. 
Słowackiego 1d.

4. W/w dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z atrakcji Parku trampolin.

5. Wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka podczas pobytu na terenie Parku trampolin w 
Centrum Rozrywki BSK w Ozimku ul. Słowackiego 1d poprzez bieżący monitoring wizyjny działający na terenie obiektu w celu 
nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu oraz do celów promocyjnych. 

6. Zapoznałem się z informacjami dot. przetwarzania moich danych osobowych (wyszczególnionych w ogólnym regulaminie 
obiektu).

7. Podane wyżej dane są zgodne z prawdą.

..…………………………………………………………….
(data i czytelny podpis  rodzica/opiekuna  dziecka)

Administratorem danych  osobowych  jest  firma Centrum Rozrywki BSK Waldemar Kobienia, Mirosław Sosna Spółka Jawna 
ul. J. Słowackiego 1D, 46-040 Ozimek



NIP 7543183669, REGON 380402988

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY na korzystanie z Parku trampolin

Zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1-(zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego 
dziecka/dzieci mi powierzonych jako opiekunowi grupy/członków niepełnoletnich grupy zgłoszonej przeze mnie do grupowego korzystania z 
atrakcji Parku trampolin.

Nazwisko i imię opiekuna/organizatora imprezy........................................................................................................................

Telefon kontaktowy opiekuna/organizatora imprezy…………………………………………………………………............................................

Oświadczam, że jestem opiekunem grupy…………...............………………………………………................... składającej się  z osób niżej 
wymienionych i ponoszę odpowiedzialność za zachowanie uczestników znajdujących się pod moją opieką.

 
1. Zobowiązuję się do opieki, obserwacji  i nadzoru nad n/w uczestnikami przez cały czas ich pobytu na terenie Parku trampolin.

2. Zobowiązuję się do zapoznania  uczestników grupy z obowiązującym Regulaminem na terenie Parku trampolin oraz pilnować, 
aby wszyscy uczestnicy go przestrzegali.

3. Przed i po korzystaniu z atrakcji Parku trampolin zobowiązuję się do przeprowadzenia  zbiórki uczestników grupy w obecności 
pracownika Parku w celu sprawdzenia ilości uczestników.

4. Oświadczam, że pozostający pod moją opieką uczestnicy grupy nie mają przeciwwskazań  zdrowotnych do korzystania 
z atrakcji Parku trampolin.

5. Wyrażam zgodę na korzystanie  przez n/w osoby niepełnoletnie  z atrakcji w Parku trampolin w Centrum Rozrywki BSK 
w Ozimku ul. Słowackiego 1d.

6. Niniejsza zgoda składana jest jednorazowo na czas pobytu na terenie Parku, a jej odwołanie wymaga złożenia rezygnacji w 
formie pisemnej  w punkcie  recepcji  Parku trampolin w Centrum Rozrywki BSK w Ozimku ul. Słowackiego 1d.

7. Zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu obowiązującego w Parku trampolin w Centrum Rozrywki BSK w Ozimku ul. 
Słowackiego 1d.

8. Wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie  wizerunku członków n/w grupy podczas pobytu na terenie Parku trampolin 
w Centrum Rozrywki BSK w Ozimku ul. Słowackiego 1d. poprzez bieżący monitoring wizyjny działający na terenie obiektu w celu 
nadzoru i zapewnienia  bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu oraz do celów promocyjnych. 

9. Zapoznałem się z informacjami dot. przetwarzania  moich danych osobowych (wyszczególnionych w ogólnym regulaminie  
obiektu).

10. Podane wyżej dane są zgodne z prawdą.

Administratorem danych  osobowych  jest  firma Centrum Rozrywki BSK Waldemar Kobienia, Mirosław Sosna Spółka Jawna 
ul. J. Słowackiego 1D, 46-040 Ozimek



NIP 7543183669, REGON 380402988

Wykaz uczestników grupy:

Lp Nazwisko i imię uczestnika Data urodzenia / wiek

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

......................................................................................
        Data i czytelny podpis opiekuna



Regulamin Sali bilardowej 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym Centrum Rozrywki BSK. 

2. Osoby korzystające z sali bilardowej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego 
regulaminu. 

3. Sala bilardowa czynna jest:

 poniedziałek – czwartek; 15:00 – 22:00

 piątek; 15:00 – 24:00

 sobota, niedziela, święta; 10:00 – 24:00

4. Na salę bilardową nie będą wpuszczane osoby wskazujące na spożycie alkoholu lub środków 
odurzających.

 

5. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych norm przyzwoitego zachowania się. W razie 
niestosownego zachowania, obsługa Centrum Rozrywki ma prawo wyprosić klienta bez zwrotu 
poniesionych kosztów.

6. Osoba korzystająca ze stołu do gry odpowiedzialna jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku 
ich niewłaściwego użytkowania lub działania mającego na celu wyrządzanie szkód i 
zobowiązuje się do ich pokrycia. W przypadku osób niepełnoletnich, obciążani będą rodzice lub 
prawni opiekunowie. Koszty obciążenia: 

 800zł - uszkodzenie sukna powodujące konieczność jego wymiany (np. oblanie ciemnym
napojem lub celowe uszkodzenie), 

 30zł- uszkodzenie bili, 

 100zł- zabrudzenie sukna powodujące konieczność jego czyszczenia (np. wylanie nawet 
niewielkiej ilości napoju na sukno itp.), 

 70zł- zamierzone uszkodzenia kija. 

W szczególnych przypadkach o wysokości odszkodowania decyduje kierownictwo Centrum 
Rozrywki. 



7. Osoby dopuszczające się kradzieży lub niszczenia mienia na terenie Sali bilardowej będą 
obciążone finansowo za powstałe szkody. 

8. Uznaje się, iż osoby korzystające z sali bilardowej zapoznały się z niniejszym regulaminem i w 
pełni go akceptują. 

Zasady korzystania z Sali bilardowej

1. Do korzystania ze sprzętu do gry uprawnione są osoby, które uiściły odpowiednią opłatę. 

2. Opłaty za korzystanie ze sprzętu pobierane są według obowiązującego cennika w Kasie.

3. Zobowiązuje się osoby korzystające z usług Sali bilardowej do zgłaszania pracownikom obiektu 
jakiejkolwiek wady sprzętu zauważonej przed rozpoczęciem gry. 

4. Podczas gry użytkownicy zobowiązani są zwracać uwagę na inne osoby, by nie spowodować 
wypadku. 

5. Zniszczenie sprzętu z winy grającego zobowiązuje go do pokrycia kosztów naprawy. 

6. Zabrania się: 
 uderzania bilami w trójkąt, 
 uderzania bilami w pojemnik na bile, 
 uderzania bil nieprawidłową częścią kija, 
 wybijania bil poza stół, 
 uderzania bil podczas toczenia się, 
 uderzania bil przez więcej niż jedną osobę w jednej „akcji”, 
 siadania na stole bilardowym, 
 spożywania posiłków nad stołem bilardowym, 
 stawiania jakichkolwiek przedmiotów nie służących do gry na stole bilardowym, 
 stawiania sprzętu do gry na podłodze, 
 wymachiwania kijami. 

7. Sprzęt do gry należy odłożyć na miejsce, z którego został pobrany. 



8. Centrum Rozrywki nie odpowiada za wypadki spowodowane z winy grającego lub winy osób 
trzecich. 

Regulamin kręgielni 

1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług 
zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.

2. Kręgielnia czynna jest:
 poniedziałek – czwartek; 15:00 – 22:00

 piątek; 15:00 – 24:00

 sobota, niedziela, święta; 10:00 – 24:00

3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia 
opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania 
poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do 
przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.

5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące
się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.

6. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów.

7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
 wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów,
 przebywania zwierząt,
 wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających.



8. Na salę bilardową nie będą wpuszczane osoby wskazujące na spożycie alkoholu lub środków 
odurzających.

9. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na
zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania 
osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

10. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w 
wysokości 100% wartości wyposażenia.

11. Centrum Rozrywki zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 100 zł za rzucenie, w 
seep lub rzut na wyłączonym torze.

12. Doprowadzenie do złamania seep-a jest równoznaczne z zapłatą kary 2500 zł.

Zasady korzystania z kręgielni

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, 
poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.

2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie 
zgłaszać obsłudze kręgielni.

3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.

4. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do 
gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia 
pobierana jest opłata.

5. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku.

6. Zakaz wchodzenia na tory.

7. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu)

8. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.

9. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej 
stronie.



10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma 
czarna belka (sweet) powinna być niewidoczna.

11. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.

12. Przy podniesionych rynnach (bumper-ach) mogą grać dzieci do 10 lat.

13. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
 wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle.
 wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
 dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
 wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
 wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
 spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
 niszczenia wyposażenia, urządzeń,
 wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
 nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite 

lub obraźliwie.

14. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 
Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody 
wyrządzone przez te osoby.

15. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego
opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas 
przebywania na terenie kręgielni.  Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany 
jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

16. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

17. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

18. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest 
zabronione.

19. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o 
tym pracownika lokalu.

     


