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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN 

TRAMP KLUB SZCZECINEK 

Wasze bezpieczeostwo jest naszym priorytetem, dlatego dla zapewnienia bezpiecznego pobytu, w Parku 

Trampolin TRAMP KLUB SZCZECINEK (zwanym dalej również Parkiem Trampolin lub TRAMP KLUB), 

przygotowaliśmy niniejszy REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN TRAMP KLUB SZCZECIENK (zwany 

dalej Regulaminem), który może byd uzupełniany Regulaminami Szczegółowymi. Jednocześnie uprzedzamy, że 

każda forma aktywności fizycznej, również ta proponowana w TRAMP KLUB, może powodowad urazy. Dla 

zmniejszenia ryzyka odniesienia urazów, obowiązkiem każdego z Was, przed  przystąpieniem do korzystania z 

atrakcji Parku Trampolin jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, następnie przestrzeganie jego zapisów, 

stosowanie się do bieżących porad i poleceo pracowników TRAMP KLUB. Dla własnego bezpieczeostwa nie 

przeceniajcie swoich możliwości oraz zwracajcie uwagę na innych użytkowników. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Podmiotem prowadzącym TRAMP KLUB SZCZECINEK jest FIRMA EKA-BUD Andrzej Skrzyoski, z siedzibą w 

Szczecinku, NIP 6731336203, REGON 331450209. (zwanym dalej Właścicielem). 

2.  Wszystkie osoby zamierzające korzystad z atrakcji Parku Trampolin lub zamierzające przebywad na terenie 

Parku Trampolin (zwane dalej Użytkownikami), obowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

3. Regulamin może byd uzupełniany dodatkowymi Regulaminami Szczegółowymi. 

4. Przebywanie Użytkowników na terenie TRAMP KLUB  jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez nich z 

obowiązującymi Regulaminem i Regulaminami Szczegółowymi oraz akceptacją ich postanowieo. 

5. Podczas pobytu na terenie Parku Trampolin należy bezwzględnie stosowad się do poleceo i wskazówek 

pracowników TRAMP KLUB. 

6.  Na terenie TRAMP KLUB, Użytkowników i  pracowników obowiązuje zakaz: palenia tytoniu  i papierosów 

elektronicznych, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i używania środków odurzających, 

wnoszenia broni, wnoszenia ostrych przedmiotów i innych narzędzi niebezpiecznych, używania słów 

wulgarnych i obraźliwych. 

7. Pracownicy Parku Trampolin mają prawo odmówid wstępu na teren TRAMP KLUB osobom, których 

zachowanie/ stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się w sposób 

zagrażający bezpieczeostwu pozostałych Użytkowników. 

8. Pracownicy Parku Trampolin mają prawo do wyproszenia Użytkowników nie przestrzegających Regulaminu 

lub zakłócających porządek, bez prawa zwrotu poniesionych przez nich kosztów i bez prawa do jakichkolwiek 

odszkodowao z tego tytułu. 

9. Prosimy wszystkich Użytkowników o natychmiastowe zgłaszanie pracownikom TRAMP KLUB  wszelkich 

wypadków, urazów do których doszło na terenie TRAMP KLUB, a także zauważonych naruszeo Regulaminu i 

Regulaminów Szczegółowych.  

 

II.ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI TRAMP KLUB 

1. Warunkiem korzystania z atrakcji TRAMP KLUB jest wykupienie biletu wstępu zgodnie z obowiązującym 

cennikiem. 
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2. Opłata za bilet wstępu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części, z wyjątkiem 

sytuacji, w której niewykonanie usługi, nastąpiło z wyłącznej winy TRAMP KLUB. 

3. Ze względów bezpieczeostwa ilośd osób korzystających jednocześnie z atrakcji TRAM KLUB jest ograniczona, 

dlatego dla wygody Użytkowników zaleca się wcześniejsze sprawdzenie dostępności. 

4. Zastrzegamy sobie prawo całkowitej rezerwacji Parku Trampolin. Informacja o takim zdarzeniu będzie 

podana z wyprzedzeniem na stronie internetowej lub w recepcji. 

5.  Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może chodby potencjalnie 
zagrażad ich zdrowiu lub życiu oraz kobiety w ciąży, z uwagi na swoje bezpieczeostwo nie powinny korzystad z 
atrakcji Parku. 
 
6.  Korzystanie z trampolin zalecamy jedynie osobom, których waga nie przekracza 100 kilogramów. 
 
7. Każda osoba niepełnoletnia może korzystad z atrakcji Parku jedynie po udzieleniu pisemnej zgody przez 
rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda może byd udzielona jedynie na udostępnionym przez Park formularzu i 
musi byd podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. 
 
8. Atrakcje Parku przeznaczone są dla dzieci powyżej 3-ciego roku życia. Dzieci poniżej tego wieku, z uwagi na 
swoje bezpieczeostwo i zdrowie nie powinny korzystad z Parku. 
 
9. Dzieci w wieku od 3-ciego do ukooczenia 5-ego roku życia mogą korzystad z atrakcji Parku tylko i wyłącznie z 
ciągłą osobistą asystą rodzica lub opiekuna prawnego, którzy są obecni wraz z dzieckiem podczas dwiczeo na 
trampolinach. W takim przypadku konieczny jest zakup biletu wstępu dla dziecka, dla jednego rodzica lub 
opiekuna prawnego. W przypadku przebywania na terenie Parku rodzica lub opiekuna prawnego sprawującego 
opiekę nad większą ilością dzieci, nie wymaga się dodatkowych opiekunów, jednakże rodzic lub opiekun 
prawny pod którego pieczą dzieci pozostają, jest zobowiązany do sprawowania ciągłego, samodzielnego nad 
nimi nadzoru. 
 
10. Dzieci od ukooczenia 5-ego roku życia do ukooczenia 13-tego roku życia mogą korzystad z atrakcji Parku 
tylko i wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny nie ma obowiązku 
byd stale obecny z dzieckiem podczas dwiczeo na trampolinach, wymagana jest jednak jego stała obecnośd na 
terenie Parku. 
 
11. Dzieci od ukooczenia 13-ego roku życia aż do osiągnięcia pełnoletniości mogą korzystad z atrakcji Parku 
także pod nieobecnośd rodzica lub opiekuna prawnego, jednakże pod warunkiem udzielenia przez rodzica lub 
opiekuna prawnego uprzedniej pisemnej zgody. 
 
12. Park i jego pracownicy nie świadczą jakiejkolwiek opieki nad osobami niepełnoletnimi przebywającymi na 
terenie Parku. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z atrakcji Parku odbywa się na ryzyko rodzica lub 
opiekuna prawnego i za jego zgodą. 
 
13. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za szkody spowodowane przez 
swych niepełnoletnich podopiecznych. 
 

14. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem. 
15. Wejście na trampoliny dozwolone jest w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów 
mogących sprawiad problemy lub stwarzad niebezpieczeostwo podczas skakania. Na trampolinę nie wolno 
wchodzid z biżuterią, w szczególności z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i wisiorkami. Zabrania się 
skakania bez koszulki. 
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16. Na trampolinę nie wolno wnosid żadnych przedmiotów niestanowiących wyposażenia Parku, w 
szczególności takich jak klucze, telefony, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje. 
 
17. Każdy korzystający z atrakcji Parku Trampolin zobowiązany jest do skakania w skarpetach z powierzchnią 
antypoślizgową, które można nabyd w recepcji Parku. 
 
18.  Zabronione jest wchodzenie na trampolinę z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach. 
 
19.  Przed wejściem na trampolinę należy bezwzględnie wykonad rozgrzewkę. 
 
20.  Na jednej trampolinie może znajdowad się wyłącznie jedna osoba. 
 
21. Zabrania się wskakiwania na trampoliny zajęte przez innych Użytkowników. 
 
22.  Należy wybijad się w środku pola trampoliny zawsze z obu nóg i lądowad na obie stopy. Nogi w kolanach 
powinny byd ugięte i w lekkim rozkroku. Ręce powinny byd  wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała. 
 
23. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem będzie niekontrolowane lądowanie na trampolinie, 
należy w miarę możliwości starad się wylądowad na plecach lub ułożyd ciało w kłębek chroniąc głowę rękami. 
Pozwala to uniknąd urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk. 
 
24.  Zabrania się skakania po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. 
 
25. Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. 
 
26. Dozwolone jest przechodzenie do wybranej trampoliny, z zachowaniem należytej ostrożności, po matach 
zabezpieczających. 
 
27.  Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin. 
 
28.  Zabrania się wspinania po siatkach zabezpieczających i wieszania się na nich. 
 
27.  Zabrania się wykonywania ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję trampoliny. 
 
28. Skoki z rozbiegu dozwolone są wyłącznie po opuszczeniu basenu z gąbkami przez poprzedniego 
Użytkownika. 
 
29. Zaleca się szczególną ostrożnośd osobom zamierzającym wykonad bardziej złożone ewolucje, aby nie 
wyrządzid krzywdy sobie lub innym Użytkownikom. 
 
30. Zabrania się biegania po terenie Parku, a w szczególności biegania po schodach i matach zabezpieczających 
elementy konstrukcyjne trampoliny. 
 
31. Basen z gąbkami służy jedynie do amortyzacji skoków z trampolin oraz jako zabezpieczenie przy 
odpadnięciu od ścianki wspinaczkowej lub równoważni miękkiej. Po wykonanych ewolucjach i upadkach należy 
jak najszybciej opuścid basen z gąbkami. 
 
32. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej dozwolone jest tylko w strefie występowania uchwytów.  
 
33. Zabrania się picia oraz jedzenia na trampolinach oraz pozostałych atrakcjach lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

34. Przed rozpoczęciem korzystania z AIRBAG (poduszki powietrznej) należy upewnid się u pracownika Parku, 
czy jest ona przygotowana do użytkowania. 
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35. Skoki na AIRBAG należy wykonywad jedynie w sposób wskazany przez pracownika Parku oraz w jego 
obecności. 

36.  Wskakiwanie na AIRBAG dozwolone jest tylko wtedy, gdy nie przebywa na niej inny Użytkownik. 

37. Zabrania się wskakiwania na AIRBAG na głowę oraz na wyprostowane nogi. 

38. Skoki na AIRBAG należy wykonywad na środkową częśd poduszki, zabrania się wskakiwania na AIRBAG w 
okolicach krawędzi bocznych, a po wykonaniu skoku należy jak najszybciej opuścid poduszkę. 

39. Przy korzystaniu z TORU PRZESZKÓD NINJA obowiązuje zasada, że na jednej przeszkodzie może przybywad 
tylko jeden Użytkownik. 

40. Osoby o wzroście poniżej 140 cm lub poniżej 13 roku życia mogą korzystad z TORU PRZESZKÓD NINJA 
jedynie przy stałej asekuracji Opiekuna. 

41. Zjazdy zjeżdżalnią TUBING dozwolone są tylko w przystosowanych do tego celu pontonach. 

42. Przed rozpoczęciem zjazdu należy usiąśd w pontonie pozostawiając nogi na zewnątrz tak, aby nie dotykały 
podłoża, a w czasie zjazdu trzymad się bocznych uchwytów. 

43. Podczas jazdy pas wciągający musi byd umieszczony w pontonie, zabrania się trzymania pasa w rękach 
podczas jazdy. 

44. Pontony wciągamy na górę tylko platformą do wchodzenia, trzymając za pas wciągający.  

45. Zabawa MEGA KLOCKAMI odbywa się jedynie w strefie wyznaczonej. Zabrania się przenoszenia klocków do 
pozostałych części Parku. 

46. Korzystanie ze strefy VR (wirtualna rzeczywistośd) tylko w obecności pracownika Parku i ściśle według jego 
instrukcji. 

47. Zabrania się korzystania ze strefy VR osobom z epilepsją oraz zaburzeniami równowagi. 

48. Za wszelkie zniszczenia sprzętu odpowiada Użytkownik lub jego Opiekun (w przypadku osób 
niepełnoletnich). 

 
III.ZASADY UZUPEŁNIAJĄCE 

 
1. Informujemy, iż teren Parku, z wyłączeniem szatni oraz łazienek, znajduje się pod nadzorem kamer telewizji 
przemysłowej. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu 
bezpieczeostwa, przy poszanowaniu dóbr osobistych i intymności Użytkowników. Wejście na teren Parku jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie obrazu ze swoim wizerunkiem. 
 
2.  Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęd oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez 
personel i pracowników Parku, wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i 
rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji; zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i 
bez ograniczeo terytorialnych. 
 
3. Park nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku 
Użytkowników przez osoby trzecie. 
 
4. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt możliwości powstania urazów w czasie korzystania z atrakcji 
Parku Trampolin TRAMP KLUB oraz oświadcza, że w przypadku ich zaistnienia nie będzie wnosił żadnych 
roszczeo od właściciela i pracowników Parku Trampolin TRAMP KLUB.  
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5. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że w trakcie korzystania przez niego z atrakcji Parku, może 
wykonywad własnym sprzętem filmy i fotografie przeznaczone wyłącznie do własnych  celów. Wymienione 
powyżej czynności wymagają każdorazowo zgłoszenia i uzyskania uprzedniej zgody pracowników Parku. 

6. Park Trampolin TRAMP KLUB nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziedmi i 
młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji Parku odbywa się na wyłączne ryzyko  i za zgodą ich 
rodziców lub opiekunów. 

 

 
 

 

 

 

 


