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REGULAMIN
korzystania z wielostanowiskowej konstrukcji trampolinowej
Skakanie na trampolinach jest sportem ekstremalnym. Dla nas najwazniejsze jest bezpieczenstwo osob korzystajacych z obiektu typu Park Trampolin. Wobec czego na obiekcie zastosowalismy szereg rozwiazan poprawiajacych Twoje bezpieczenstwo. Z trampolin nalezy korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem, majac na uwadze własne mozliwosci i umiejętnosci. Pamiętaj,
skaczesz na własna odpowiedzialnosć!
1. Korzystanie z obiektu mozliwe jest jedynie po podpisaniu Oswiadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialnosci prawnej i przyjęciu ryzyka. Małoletni moga korzystać z obiektu na podstawie
Oswiadczenia podpisanego przez ich przedstawicieli ustawowych (opiekunow prawnych).
2. Samodzielnie z obiektu moga korzystać dzieci powyzej 7 roku zycia, dzieci w wieku od 3 do 6
lat moga korzystać z obiektu tylko i wyłacznie pod stała kontrola opiekuna.
3. Ze względow zdrowotnych niewskazanym jest korzystanie z obiektu przez kobiety w ciazy.
4. Korzystanie z trampolin dopuszczalne jest wyłacznie w przeznaczonych do tego miejscach. Zabrania się skakania na gabkach zabezpieczajacych łaczenia trampolin, moze to powodować kontuzje stop, kolan, plecow, nadgarstkow i innych częsci ciała.
5. W kazdym przypadku nalezy skakać z dwoch nog i ladować na dwie nogi. Aby wykonać bezpieczne ladowanie lub przestać skakać nalezy wyladować na dwoch nogach w niewielkim rozkroku, zginajac przy tym kolana przed siebie, z wyciagniętymi do przodu rękami.
6. Zabronionym jest wskakiwanie na trampolinę zajęta przez innego skoczka.
7. W trakcie niekontrolowanego ladowania na siatkę trampoliny, wskazanym jest ladowanie na
plecy lub zwijajac się w tzw kłębek, waznym jest aby ręce trzymać blisko przy ciele, co pozwala
uniknać skręcenia nadgarstkow lub uszkodzenia ramion, łokci czy barkow.
8. Zabronionym jest wykonywanie przewrotow, salt i innych ewolucji nad materacami zabezpieczajacymi pomiędzy trampolinami.
9. Zabronionym jest prowadzenie walk, przepychanek, wyscigow oraz przeszkadzanie innym osobom obecny na terenie obiektu.
10. Zabronionym jest spozywanie oraz wnoszenie artykułow spozywczych (w szczegolnosci gumy
do zucia) na terenie obiektu.
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11. Zabronionym jest wchodzenie na teren obiektu w ubraniu posiadajacym ostre, mogace odczepić się badź bezwładnie unosić podczas skakania elementy. Zabronionym jest wnoszenie na
teren obiektu kluczy, łancuchow, bizuterii oraz ostrych lub niebezpiecznych przedmiotow. Przed
rozpoczęciem skakania nalezy oproznić kieszenie.
12. Zabronionym jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotow nie nalezacych do wyposazenia
obiektu z trampolinami –, w tym piłek, telefonow, kamer itp.
13. Zabronionym jest skakanie w okularach lub soczewkach kontaktowych.
14. Wymagana jest zmiana obuwia na specjalne skarpetki bądź obuwie sportowe rekomendowane przez obiekt trampolinowy.
15. Zabronionym jest korzystanie z trampolin pod wpływem alkoholu lub innych srodkow odurzajacych.
16. Przed zmiana trampoliny nalezy upewnić się, ze ten manewr nie będzie kolidował z ruchami
innego skaczacego.
17. Przed wykonaniem bardziej skomplikowanych ewolucji (salta, przewroty) nalezy upewnić się,
ze wokoł nie ma osob, ktore mogłyby w wyniku wykonywania ewolucji doznać szkod. Tego typu
ewolucje moga wykonywać jedynie osoby doswiadczone, wyłacznie na płaszczyźnie własnej
trampoliny.
18. Wskakując do basenu z gąbkami należy upewnić się, że miejsce lądowania nie koliduje z lądowaniem innych uczestników oraz w basenie jest miejsce aby bezpiecznie wylądować.
19. Zabrania się siedzenia lub odpoczywania na trampolinach lub materacach zabezpieczajacych
za wyłączeniem stref do tego przeznaczonych.
20. Zabrania się wspinania na boczne sciany oraz wieszania się na obręczy tablic do kosza.
21. Zabrania się biegania po podescie oraz schodach.
22. Nalezy bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji otrzymywanych od personelu obiektu
z trampolinami.
23. Nalezy zawiadomić personel o wszelkich zaobserwowanych naruszeniach zasad bezpieczenstwa na terenie obiektu.
24. Na terenie obiektu panuje bezwzględny zakaz palenia.
25. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz nie dostosowania się do polecen personelu
uczestnik moze zostać usunięty z terenu obiektu bez zwrotu poniesionych kosztow.
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26. Za wszelkie uszkodzenia siatek trampolinowych, materacy, konstrukcji oraz innych elementow wyposazenia na terenie obiektu wynikajacych z nieprzestrzegania Regulaminu odpowiedzialnosć prawna oraz finansowa ponosi uczestnik.
27. Wszelkie zmiany Regulaminu będa umieszczane w dostępnym miejscu na terenie obiektu, a
takze na stronie internetowej www.parktrampolin.pl.
28. Maksymalne obciążenie przewidziane na jedną powierzchnie trampoliny to 150 kg.
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