
REGULAMIN WYDARZENIA „HAWAJSKIE POŻEGNANIE WAKACJI W JUMP
PLANET”

1. Ponizszy Regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Ogolnego Jump Planet. 

2. Organizatorem wydarzenia jest Linkers Europe Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy 
ul. Grójeckiej 43 lok. 1A. 

3. W dniu 26 sierpnia 2022 roku cena za bilet na Night Party wynosi 109 zł. 

4. Promocyjna cena na bilet obowiazuje wyłacznie w przypadku dokonania zakupu do
22 sierpnia 2022 roku.  

5. Cena biletu nie obejmuje zakupu skarpetek antyposlizgowych. 

6. Promocja obejmuje tylko bilety nabyte na miejscu, w kasie parku. 

7. W celu sprawnego wejscia do parku prosimy o przybycie około 20-30 minut przed 
godziną 21:00.  

8. Wydarzenie odbywa się 26 sierpnia 2022 roku w godzinach 21:00 – 8:00.

9. W czasie Night Party, rowniez obowiazuje limit biletow dostepnych do sprzedazy w 
zwiazku z pojemnoscia parku (50 osob). W razie całkowitej wyprzedazy mozliwosć 
zakupu biletu, przez kolejne osoby, bedzie niemozliwa. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu parku oraz 
bezwzględnie wykonywać polecenia Trenerów/Animatorów. 

11. Każdy uczestnik nieprzestrzegający Regulaminu może zostać poproszony o 
opuszczenie wydarzenia i odbiór przez opiekuna na jego koszt. 

12. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania:

- skarpet antypoślizgowych 

- stroju na przebranie (piżama)

- śpiworu 

- poduszki

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy. 

14. W przypadku odbioru uczestnika przez inną osobę niż opiekun prawny dziecka 
konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie oraz okazania zaświadczenia 
upoważniającego do odbioru dziecka. 

15. Opiekun zobowiązany jest do stałego kontaktu telefonicznego pod numerem 
telefonu……………………….. z organizatorem  w dniu wydarzenia. 

16. Dla każdego uczestnika zapewnione jest wyżywienie realizowane przez firmę 
zewnętrzną w postaci pizzy oraz bułki śniadaniowej. 

Ja, ….................................................................................................rodzic/opiekun prawny dziecka 

………………………………………………………………………………… oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i 
akceptuję Regulamin Night Party w Jump Planet Ksawerów. 

…………………………………………….

Wyrażam/ Nie wyrażam* zgody na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku w 
przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. 

*niepotrzebne skreślić



Ksawerów, .......................... 

 

 ...................................................................... 

 Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna  

 

 

 OŚWIADCZENIE 

 

         Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka ……………………… 

………………………………….. do działań marketingowych  i promocyjnych firmy Linkers Europe Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 43 lok. 1A zarządzającym Parkiem Trampolin Jump Planet 

w Ksawerowie mieszczącym się przy ul. Łódzkiej 32.  

 

 

 

 

 

       …………………………………………. 

               (podpis) 




