Regulamin korzystania ze Strefy Dmuchańców
w Parku Rozrywki Julinek
§ 1 - Warunki Ogólne Korzystania ze Strefy Dmuchańców
1. Korzystanie z atrakcji w postaci urządzeń dmuchanych, zwanych dalej „Strefą
Dmuchańców” jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu
się zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”,
uiszczeniu opłaty za bilet wstępu, a także po spełnieniu innych wymogów określonych
w treści Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze Strefy Dmuchańców jest zobowiązana do przestrzegania
wszystkich postanowień Regulaminu, a wejście na teren Strefy oznacza akceptację
niniejszego Regulaminu.
3. Na terenie Strefy Dmuchawców można przebywać wyłącznie w godzinach
jej otwarcia oraz korzystać z urządzeń aktualnie udostępnionych.
4. Ze Strefy Dmuchańców mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych w formie oświadczenia, którego
wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Pełną odpowiedzialność za zachowanie osób niepełnoletnich korzystających
z urządzeń dmuchanych ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. Nie należy zostawiać
w Strefie Dmuchańców osób niepełnoletnich bez opieki rodzica bądź opiekuna.

§ 2 – Zasady korzystania ze Strefy Dmuchańców

1. Wejście na urządzenia dmuchane w Strefie Dmuchańców może nastąpić tylko
po wyrażeniu zgody przez pracownika Strefy Dmuchańców.
2. W Strefie Dmuchańców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń
dmuchanych przez osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające
niezależnie od ich ilości. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu,
papierosów, środków odurzających i innych używek na teren Strefy Dmuchańców.
3. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku
fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać ze Strefy
Dmuchawców.
4. Osoby korzystające z urządzeń dmuchanych zobowiązane są do podporządkowania
się uwagom pracownika obsługi i wykonywać jego polecenia. Uczestnicy nie powinni
swoim zachowaniem utrudniać pracy pracownikom obsługi.
5. Osoby korzystające z urządzeń dmuchanych nie mogą swoim zachowaniem stwarzać
zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych uczestników.
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6. W przypadku korzystania z poszczególnych urządzeń dmuchanych, mogą
obowiązywać szczególne zasady określone w Regulaminie lub udostępnione
bezpośrednio przed danym urządzeniem.
7. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zaprzestać korzystania
z urządzenia dmuchanego i poinformować pracownika obsługi.
8. Wszelkie wypadki i kontuzje, które mają miejsce na terenie Strefy Dmuchańców
należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obsługi.
9. W przypadku zauważenia jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu
urządzenia dmuchanego należy niezwłocznie poinformować pracownika obsługi.
10. Korzystać z urządzeń dmuchanych można tylko w ubraniach pozbawionych
ostrych elementów (zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.). Obsługa
może prosić o zdjęcie takiej części garderoby, a w przypadku odmowy zdjęcia takiej
części - odmówić wstępu na urządzenie dmuchane.
11. Osoba korzystająca z urządzeń dmuchanych ze względów bezpieczeństwa powinna
zdjąć okulary a także inne cenne przedmioty, w tym biżuterię u .
12. .Uczestnik korzystając z urządzeń dmuchanych musi zdjąć buty i mieć założone
skarpetki. Zabawa boso grozi otarciami.
13. Wejście na urządzenie dmuchane dozwolone jest tylko od strony frontowej,
niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
14. Wchodząc na urządzenie dmuchane zjeżdżalnię należy wspiąć się ostrożnie po
schodach, a następnie usiąść na skraju zjazdu i odpychając się zjechać wyłącznie na
pośladkach lub plecach przodem do kierunku zjazdu.
15. Podczas korzystania z urządzenia dmuchanego zabronione jest spożywanie jedzenia,
picia, w szczególności zakazuje się żucia gumy (grozi zachłyśnięciem lub uduszeniem).
16. Ze względów bezpieczeństwa z urządzenia dmuchanego w tym samym czasie może
korzystać określona ilość Uczestników. Pracownik obsługujący urządzenie dmuchane
może dzielić Uczestników na grupy i wpuszczać na określony czas.
17. Na urządzenie dmuchane wstęp mają Uczestnicy odpowiadający wiekiem i wzrostem
zgodnym z instrukcją każdego urządzenia (Rodzice lub opiekunowie mogą wejść z
niepełnoletnim tylko w przypadku wyrażenia zgody przez pracownika Strefy
Dmuchańców).
18. W przypadku awarii urządzenia dmuchanego, silnego wiatru lub dużych opadów
atmosferycznych obsługa ma obowiązek natychmiast zakazać korzystania z urządzeń
dmuchanych ze względu na ryzyko poważnych obrażeń.
19. Zabrania się przebywania w pobliżu urządzeń napędzających urządzenia dmuchane.
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§ 3 - Zasady odpowiedzialności obowiązujące w Strefie Dmuchańców
1. Wchodząc do Strefy Dmuchańców należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej
rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Uczestnik
Strefy Dmuchańsów podejmuje to ryzyko, a w przypadku Uczestnika będącego osobą
niepełnoletnią – korzystanie przez niego z urządzeń dmuchanych następuje na ryzyko
rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone z winy Uczestnika Strefy Dmuchańców
lub wskutek braku przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, zarówno
sobie samemu jak i osobie trzeciej, Właściciel Strefy Dmuchańców nie ponosi
odpowiedzialności.
3. Za szkody wyrządzone z winy Uczestnika lub wskutek nieprzestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu lub poleceń pracowników obsługi odpowiedzialność ponoszą
Uczestnicy lub w przypadku osób niepełnoletnich - ich rodzice lub opiekunowie
prawni.
4. Właściciel Strefy Dmuchańców, jak również jego pracownicy, nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Strefie Dmuchańców przez Uczestników
bez należytego nadzoru.
5. Zniszczenie jakiegokolwiek elementu Strefy Dmuchańców przez Uczestnika rodzi
po jego stronie powstanie odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.
6. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, a także
niestosowania się do poleceń pracownika obsługi, w szczególności gdy zachowanie
Uczestnika zagraża zdrowiu lub życiu jego lub innym Uczestnikom, pracownik obsługi
ma prawo nakazania opuszczenia Strefy Dmuchańców.
7. Właściciel Strefy Dmuchańców zastrzega sobie prawo do przerwania częściowo lub
całkowicie działalności Strefy Dmuchańców w przypadku wystąpienia złych
warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego
zagrozić bezpieczeństwu Uczestników.

