
REGULAMIN WYDARZENIA „UPIORNE SKAKANIE W JUMP PLANET KONIN” 

1. Poniższy Regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Ogólnego Jump Planet.  
 

2. Organizatorem wydarzenia jest Finance Development Bartosz Śledziński, ul. Rewolucji 1905 roku 
64a/19, 90-222 Łódź. 
  

3. Wydarzenie „Upiorne skakanie w Jump Planet Konin” - 28 października 2022 roku z okazji 
HALLOWEEN adresowane jest do dzieci i młodzieży tylko z pisemnie wyrażoną zgodą rodziców, 
odbywa się w godz. 18:00 - 24:00.  
 

4. Cena: za bilet na "Upiorne skakanie w Jump Planet Konin" wynosi: 
- 85 zł. (do 21 października 2022 r.);  
- 99 zł. (do 27 października 2022 r.). 
 

a. Cena biletu obejmuje skarpetki antypoślizgowe.  
 

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

5. Zapisy: 
-  na miejscu, przy recepcji w budynku Jump Planet Konin, ul. Jana Pawła II 76,  
62-510 Konin w godzinach 7:00 - 22:00; 
- na profilu FB w wiadomości; 
- na adres e-mail: konin@jumpplanet.pl; 
- telefonicznie: pod nr tel.  690-838-393 w godz. 10:00 - 20:00. 
 

6. W celu sprawnego wejścia do parku prosimy o przybycie w piątek, 28 października 2022 r. około 20-30 
minut przed godziną 18:00.  
 

7. W związku z ograniczoną liczbą osób mogących korzystać z parku trampolin w czasie "Upiornego 
skakania w Jump Planet Konin" również obowiązuje limit biletów.  
 

a. Osoby chętne (powyżej limitu) będą wpisywane na listę rezerwową. 
 

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu parku oraz bezwzględnego wykonywania 
poleceń Trenerów/Animatorów.  
 

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

10. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania: 
- skarpet antypoślizgowych, 
- obuwia lekkiego na zmianę, 
- stroju sportowego. 
 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.  
 

12. W przypadku odbioru uczestnika przez inną osobę niż opiekun prawny dziecka konieczne jest 
wcześniejsze zgłoszenie oraz okazanie upoważnienia do odbioru dziecka.  
 

13. Opiekun zobowiązany jest do stałego kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 609 163 
937 z organizatorem w dniu wydarzenia, do jego zakończenia. 
  

14. Dla każdego uczestnika zapewnione jest wyżywienie realizowane przez firmę zewnętrzną w postaci 
pizzy oraz napoju.   



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

………………………………………………………………………………… oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią  
i akceptuję Regulamin "Upiornego skakania w Jump Planet Konin".  

……………………………………………. 

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

*niepotrzebne skreślić 


