
REGULAMIN WARSZTATÓW AKROBATYCZNYCH JUMP PLANET 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem warsztatów jest LINKERS EUROPE Sp. z o. o. ul. Grójeckiego 43 lok. 1A, 02-031 

Warszawa, NIP: 9462684569.
2. Poniższy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach. Organizator zastrzega 

sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Wszystkie zmiany regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane na stronie 

internetowej Organizatora warsztatów. 

li. Warunki Uczestnictwa 

1. Organizator może wyznaczyć minimalny wiek uczestników zajęć. Informacje na ten temat

są prezentowane w opisie zajęć. 

2. Dzieci w wieku do 5 lat nie mogą samodzielnie brać udziału w warsztatach, wymagana jest 

przy nich obecność pełnoletniego opiekuna. Dzieci w wieku między 5 a 13 rokiem życia mogą 

brać udział w warsztatach, natomiast ich opiekun musi przebywać na terenie obiektu. Dzieci 

w wieku między 13 a 18 rokiem życia mogą brać udział w warsztatach pod opieką osoby 

dorosłej lub samodzielnie po okazaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna. 

3. Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się 

o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach. 

4. Osoby, które mają problemy ze zdrowiem, nie zezwalające na uprawianie zajęć ruchowych oraz 

osoby przyjmujące lekarstwa, które ograniczają ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mogą 

uczestniczyć w zajęciach. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić instruktora o kontuzjach czy 

problemach zdrowotnych, które nie wykluczają udziału w zajęciach, ale mogą mieć wpływ na 

jego sprawność. 

5. Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność (w przypadku osób

niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje i urazy, powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania 

z atrakcji oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa. 

6. Każda osoba biorąca udział w zajęciach powinna poinformować instruktora o swoim 

samopoczuciu, w tym w odniesieniu do Covid-19 przed zajęciami. 

Ili. Bezpieczeństwo 

1. Każda osoba biorąca udział w warsztatach ruchowych oświadcza, że nie ma objawów zakażenia 

koronawirusem: gorączki powyżej 38 stopni C, kaszlu, duszności, trudności z oddychaniem 

oraz nie miała kontaktu z osobami, u których potwierdzono zakażenie w okresie ostatnich 14 dni. 

2. W celu zmaksmymalizowania bezpieczeństwa do dyspozycji wszystkich uczestników warsztatów 

dostępne będą środki do dezynfekcji. 

3. Osoby uczestniczące w warsztatach muszą przestrzegać przepisów obowiązującego 

regulaminu, a także podporządkować się poleceniom trenerów. Trening odbywa się tylko 

i wyłącznie w obecności instruktora. 

4. W treningu nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. UWAGA! Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających, które weszły na teren obiektu, gdzie realizowane są zajęcia, będą poproszone 

o jego niezwłoczne opuszczenie. 




