Regulamin korzystania z Parku Trampolin New Age Jump
Pobyt na terenie Parku rekreacji i rozrywki oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu, w
szczególności taką zgodę oznacza zakup biletu lub założenie opaski identyfikacyjnej.
1. New Age Jump zarządzany jest przez spółkę New Age Fitness Sp.z o.o z siedzibą w
Warszawie 03-186, ul. Modlińska 115, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla M. ST.
Warszawy w rejestrze KRS pod nr: 0000441693, NIP 524-275-55-55, zwaną dalej
organizatorem.
2. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z zaznajomieniem się i akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu oraz wszelkich regulaminów szczegółowych.
3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do
personelu Parku. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie personelowi Parku wszelkich
przypadków naruszania Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań. Wspólna troska o
bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczne korzystanie z Parku
4. Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczamy na bieżąco na naszej stronie internetowej
www.newagejump.pl
5. Podczas przebywania na terenie Parku należy bezwzględnie stosować się do zaleceń obsługi
Parku. Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia
niniejszego Regulaminu lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Parku bez
zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
6. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów
elektronicznych, spożywania alkoholu oraz jakichkolwiek substancji odurzających, a także
wnoszenia alkoholu na teren Parku.
7. Zewnętrzny parking jest parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym dla Gości na czas pobytu w
Parku. Pozostawienie pojazdu na parkingu odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną
odpowiedzialność Gościa. Korzystanie z parkingu, nie jest równoznaczne z zawarciem z
Parkiem umowy przechowania. Park nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w
pozostawionych pojazdach. Cały teren Centrum Sportu i Rozrywki jest monitorowany z
uwagi na bezpieczeństwo.
8. Warunkiem korzystania ze strefy sportowej jest posiadanie opaski i ważnego biletu. Rodzaje
biletów i cennik jest dostępny na stronie internetowej www.newagejump.pl lub
bezpośrednio przy kasach w obiekcie.
9. Dodatkowym warunkiem koniecznym, umożliwiającym zakup biletu wstępu, jest posiadanie
specjalnego konta w systemie informatycznym New Age Jump. Konto można założyć
podczas pobytu w lub zdalnie poprzez stronę internetową www.newagejump.pl
10. Warunkiem korzystania z obiektu sportowego jest obejrzenie filmu instruktażowego
prezentowanego w New Age Jump oraz zastosowanie się do zawartych w nim instrukcji.
11. Dzieci w wieku od 3 do 10 lat mogą korzystać z obiektu sportowego wyłącznie pod opieką
osób dorosłych lub opiekuna prawnego. Dzieci w wieku 10-18 mogą korzystać z obiektu
sportowego również za zgodą pisemną rodzica lub opiekuna prawnego, którą dostarczy do
pracowników New Age Jump. Zgodę można podpisać w recepcji Parku lub pobrać ze strony
internetowej www.newagejump.pl

12. New Age Jump nie odpowiada i nie sprawuje opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającą
na Parku Trampolin.
13. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do wypełnienia „oświadczenia opiekuna
grupy korzystającej z New Age Jump” oraz do zapoznania grupy z obowiązującymi
regulaminami.
14. Niedozwolone jest spożywanie jedzenia oraz napojów na terenie obiektu w miejscach do
tego nieprzeznaczonych.
15. Korzystanie z obiektu New Age Jump wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń
ciała. Użytkownik korzysta z obiektu na własną odpowiedzialność a organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody uczestników zwłaszcza za urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki,
za wyjątkiem szkód powstałych z winy New Age Jump.
16. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania do korzystania z New Age Jump nie
powinny korzystać z obiektu.
17. W przypadku doznania urazu w New Age Jump należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze
Parku.
18. New Age Jump nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione na terenie
Parku
19. Kara za zgubienie kluczyka do szafki wynosi 50zł.
20. Osoby korzystające z New Age Jump wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
wizerunku w celach marketingowych. Zgoda jest nieodpłatna i udzielana na czas
nieokreślony.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów, rodzajów biletów.
22. Administratorem danych osobowych jest New Age Fitness Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Modlińskiej 115, 03-186 Warszawa
23. W Parku Trampolin obowiązuje strój sportowy oraz skarpetki antypoślizgowe, które można
zakupić również na miejscu.

