REGULAMIN PRZYJĘĆ URODZINOWYCH
W PARKU TRAMPOLIN JUMPCITY

Informacje ogólne i rezerwacja przyj cia urodzinowego
1.

Organizatorem przyj cia urodzinowego jest Maciej Le niak prowadz cy dzia alno
ﬁrm

JUMPCITY Maciej Le niak z siedzib

gospodarcz

pod

w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, nr NIP 586 220 61

10, REGON 221881251, zwany dalej w niniejszym Regulaminie: organizatorem lub wymiennie JUMPCITY.

2.

Niniejszy regulamin zawiera szczegó owe informacje o zasadach organizacji przyj urodzinowych, ich
przebiegu i prawach oraz obowi zkach rezerwuj cego przyj cie oraz uczestników przyj cia.

3.

Cena za zorganizowanie przyj cia urodzinowego i liczba uczestników, którzy mog wzi

udzia !

w przyj ciu urodzinowym jest zale na od wybranego pakietu. Podane ni ej ceny s cenami brutto.!
od 10 do 30 osób
wiadczenia w pakiecie:

cena pakietu

1 animator do 15 osób
2 animatorów od 16 osób
salka urodzinowa
2 godziny zabawy

699 PLN
dla 10 osób

pakiet zaprosze
woda bez ogranicze
komplet zastawy
prezent dla jubilata
dop ata za ka d osob
powy ej 10:

59 PLN

4.

Ponadto w pakiecie dodatkowym
DODATKI

CENA

dodatkowy animator

99 PLN

kakaowe muffinki

4 PLN/sztuka

sok owocowy tymbark 200 ml

3 PLN/sztuka

skarpetki antypo lizgowe

5 PLN/para

4.

5.
6.

W przypadku zmiany liczby uczestników w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjęciem
urodzinowym zostanie doliczona opłata w wysokości 99 zł, związana z obecnością drugiego animatora.
Opłata zostanie doliczona w przypadku zwiększenia liczby uczestników przyjęcia w stosunku do liczby
animatorów uwzględnionych w początkowym pakiecie urodzinowym.
Rezerwacji należy dokonać z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym przyjęciem
urodzinowym.
Jednocześnie w Parku Trampolin JUMPCITY może odbywać się jedno przyjęcie urodzinowe. Rezerwujący
nie ma możliwości wyboru salki, te są przyznawane odgórnie na podstawie wybranych godzin trwania
przyjęcia urodzinowego.
Do wyboru są następujące godziny organizacji przyjęć urodzinowych:

poniedziałek

sala I

sala II

7.

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

wtorek

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

środa

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

czwartek

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

piątek

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

sobota

niedziela

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

12:00 - 14:00

12:00 - 14:00

16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

20:00 - 22:00

20:00 - 22:00

Aby zorganizować przyjęcie urodzinowe w Parku Trampolin JUMPCITY należy skontaktować się
osobiście, telefonicznie lub mailowo. Kontaktu musi dokonać osoba pełnoletnia. Po kontakcie,
dokonywana jest wstępna rezerwacja. Osoba rezerwująca zobowiązana jest uiścić zaliczkę
w wysokości: 200 PLN przelewem, poprzez link przesłany mailem w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji.
Wstępna rezerwacja jest uznawana przez organizatora za potwierdzoną i otrzymuje status rezerwacji,
jeżeli wpłata zaliczki nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu kontaktu z Parkiem Trampolin
JUMPCITY. Brak wpłaty zaliczki w terminie 3 dni od momentu kontaktu ze strony pracownika Parku

8.

9.
10.

Trampolin JUMPCITY powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji.
Płatność pozostałej części ceny za usługę organizacji przyjęcia urodzinowego następuje przed jego
rozpoczęciem – gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w kasie Parku Trampolin JUMPCITY.
Wpłata zaliczki jest równoznaczna ze akceptacją treści oraz niniejszego regulaminu oraz regulaminów
obowiązujących na terenie Parku Trampolin JUMPCITY dostępnych pod adresem www.jumpcity.pl i
zobowiązaniem do ich przestrzegania przez rezerwującego oraz wszystkich uczestników przyjęcia
urodzinowego.
Rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji JUMPCITY, telefonicznie oraz mailowo.
Przy dokonywaniu wstępnej rezerwacji należy podać imię i nazwisko osoby rezerwującej, preferowaną
datę

11.

i godzinę przyjęcia urodzinowego, imię jubilata, liczbę oraz wiek uczestników przyjęcia urodzinowego,
a także podać telefon kontaktowy oraz adres e-mail rezerwującego ( np. Jan Kwiatkowski, urodziny
Maksa 20.09.2016 10:00) lub osobiście w kasie Parku Trampolin JUMPCITY. Potwierdzeniem dokonania
rezerwacji jest otrzymanie stosownej wiadomości e-mail.
Przyjęcie urodzinowe będzie odbywać się w terminie wybranym przez osobę rezerwującą oraz
potwierdzonym przez odpowiedzialnego pracownika Parku Trampolin JUMPCITY.

Uczestnicy przyjęcia urodzinowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym tylko i wyłącznie na podstawie
pisemnej zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Zgoda musi być udzielona na specjalnym formularzu przygotowanym przez JUMPCITY. Formularze
zgody dostępne są w recepcji Parku Trampolin JUMPCITY lub na stronie internetowej www.jumpcity.pl.
Jeżeli niepełnoletni uczestnik przyjęcia nie przyniesie na przyjęcie pisemnej zgody udzielonej przez
rodzica lub opiekuna prawnego nie będzie miał możliwości uczestniczenia w przyjęciu urodzinowym.
W przyjęciu urodzinowym mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 lat.
W przyjęciu może brać udział maksymalnie 30 uczestników.
Rodzic bądź opiekun prawny będący organizatorem przyjęcia zobowiązany jest do dostarczenia
wszystkich zgód od rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich dzieci uczestniczących w wydarzeniu.
Zgody muszą być przekazane animatorowi prowadzącemu Urodziny przed rozpoczęciem wydarzenia.

Organizacja przyjęcia urodzinowego
1.
2.

Pozostałą część opłaty za przyjęcie urodzinowe należy uregulować w dniu przyjęcia przed jego
rozpoczęciem.
Opłata za uczestników przyjęcia jest ustalana na podstawie wcześniejszego zgłoszenia
liczby
uczestników. Ostatecznego potwierdzenia liczby uczestników należy dokonać nie później niż 7 dni przed
rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego.
W przypadku niedotrzymania tego warunku i zwiększenia liczby uczestników przyjęcia do rachunku
zostanie doliczona opłata za dodatkowego animatora zgodna z załączonym cennikiem.
W przypadku niedotrzymania warunku wcześniejszego powiadomienia odpowiedniego pracownika Parku
Trampolin JUMPCITY i zmniejszenia liczby uczestników przyjęcia opłata zostanie naliczona według
zgłoszenia rezerwacyjnego, a nie rzeczywistej liczby uczestników.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

●
●
●

Na terenie Parku Trampolin JUMPCITY obowiązuje Regulamin Parku, którego treść widnieje
w Internecie, na recepcji obiektu, a także regulaminy poszczególnych trampolin, widniejące przy wejściu
na daną trampolinę. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego zobowiązani są bezwzględnie stosować się do
postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Parku Trampolin JUMPCITY.
Przyjęcie urodzinowe prowadzone jest wyłącznie przez animatorów Parku Trampolin JUMPCITY.
W trakcie całego przyjęcia urodzinowego na terenie Parku Trampolin JUMPCITY musi być obecny
minimum jeden z rodziców lub opiekunów prawnych solenizanta.
Uczestnicy przyjęcia mogę wejść na strefę z trampolinami tylko pod opieką animatora. Zabrania się
oddzielania uczestników od grupy oraz samodzielnego wchodzenia na areny przez uczestników
przyjęcia.
W strefie z trampolinami można przebywać wyłącznie w specjalnych skarpetkach antypoślizgowych
JUMPCITY. Skarpetki są wydawane przez animatora uczestnikom przyjęcia przed jego rozpoczęciem.
Animatorzy pozostają do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania przyjęcia urodzinowego.
Zadaniem animatorów jest organizacja zabawy, prowadzenie ćwiczeń na trampolinach, a także dbanie
o porządek i przestrzeganie przez uczestników przyjęcia regulaminów obowiązujących na terenie Parku
Trampolin JUMPCITY. JUMPCITY ani jego animatorzy nie świadczą jednak usługi opieki na małoletnimi
uczestnikami przyjęcia urodzinowego.
Uczestnicy przyjęcia urodzinowego są zobowiązani bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek
animatora, a także innych pracowników Parku Trampolin JUMPCITY.
Animator jest uprawniony do przerwania ćwiczeń lub zabaw w przypadku naruszenia przez uczestników
przyjęcia regulaminów obowiązujących na terenie Parku Trampolin JUMPCITY.
W przypadku, gdy zachowanie któregokolwiek uczestnika przyjęcia urodzinowego przeszkadza
w prowadzeniu zajęć, stanowi złamanie regulaminu obowiązujących na terenie Parku Trampolin
JUMPCITY lub niesie za sobą zagrożenie dla pozostałych uczestników, animator jest także uprawniony do

odmówienia uczestnikowi udziału w dalszych zajęciach i do skierowania go do salki animacyjnej, aż do
odwołania.
●

Korzystanie z trampolin możliwe jest tylko w obecności animatora Parku Trampolin JUMPCITY, w czasie
i miejscu przez niego wskazanym, a także w sposób przez niego określony. Zabronione jest samowolne
korzystnie przez uczestników przyjęcia z trampolin.

9.

Na początku przyjęcia urodzinowego uczestnicy zostaną poinformowani o zasad bezpieczeństwa
i prawidłowego korzystania z trampolin w trakcie wydarzenia Urodzinowego.
Każdy uczestnik przyjęcia otrzyma specjalną opaskę uprawniającą do przebywania na terenie Parku
Trampolin JUMPCITY przez cały czas trwania przyjęcia. Zdjęcie opaski powoduje utratę prawa wstępu na
wszystkie areny Parku.
Przyjecie urodzinowe trwa 2 godziny. W programie przyjęcia urodzinowego przewidziany jest czas na

10.

11.

elementy sprawnościowe, nawodnienie oraz przerwę na poczęstunek.
Na czas trwania przyjęcia urodzinowego jego uczestnikom udostępniona jest salka animacyjna,
znajdująca się na terenie Parku Trampolin JUMPCITY. Salka animacyjna udostępniana jest na 15 minut
przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego. Uczestnicy przyjęcia zobowiązani są do jej opuszczenia
maksymalnie w ciągu 15 minut po zakończeniu czasu trwania przyjęcia urodzinowego.
12.

13.

14.

15.

Pozostanie osób w salce animacyjnej na czas dłuższy niż wcześniej zarezerwowany jest możliwe tylko
w wyjątkowych sytuacjach, na podstawie zgody udzielonej przez organizatora przed rozpoczęciem
przyjęcia,
i wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł za każde rozpoczęte pół godziny
użytkowania salki.
W produktach spożywczych dostępnych w ofercie Parku Trampolin JUMPCITY podawanych w trakcie
przyjęcia urodzinowego mogą znajdować się alergeny. Uczestnicy przyjęcia są zobowiązani upewnić się,
czy
w produktach oferowanych podczas przyjęcia nie znajdują się alergeny, na które uczulony jest
którykolwiek uczestnik. Informację o alergenach obecnych w ofercie produktowej uzyskać można w
recepcji JUMPCITY.
Uczestnicy przyjęcia urodzinowego zobowiązani są do dbania o stan salki animacyjnej udostępnionej na
czas trwania przyjęcia urodzinowego i jej wyposażenie. Osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za stan
salki animacyjnej, jej wyposażenie oraz rzeczy w niej pozostawione w czasie trwania imprezy
urodzinowej.
W przypadku uszkodzenia salki animacyjnej lub jej zanieczyszczenia wymagającego specjalistycznego
sprzątania osoba rezerwująca może zostać obciążona kosztami naprawy lub specjalistycznego
sprzątania.
Rezerwujący przyjęcie urodzinowe ponosi opłaty odpowiednie do dokonanej przez niego rezerwacji
ustalone na podstawie cennika przyjęcia urodzinowego znajdującego się w załączniku do niniejszego
regulaminu.

Rezygnacja z przyjęcia urodzinowego
1.

2.

3.
4.

W przypadku rezygnacji z przyjęcia urodzinowego nie później niż na 7 dni przed przyjęciem
rezerwujący może otrzymać zwrot wpłaconej zaliczki lub bezpłatnie przełożyć rezerwację na następny
dostępny termin.
W przypadku rezygnacji z przyjęcia urodzinowego w terminie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem
zwrot wpłaconej zaliczki nie przysługuje rezerwującemu. W tym terminie jednak można nadal bezpłatnie
przełożyć rezerwację na następny dostępny termin. Jedną rezerwacje można przełożyć nie więcej niż 3
razy.
W przypadku odwołania przełożonej rezerwacji zwrot zaliczki nie przysługuje rezerwującemu.
Park Trampolin JUMPCITY nie gwarantuje dostępności terminów w przypadku przestawiania rezerwacji
przyjęcia urodzinowego.

Ochrona danych osobowych
1.

Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 rok poz. 922).
Administratorem danych osobowych jest "JC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81 - 341 Gdynia, NIP 5862294456, REGON 360648370,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000540677, o kapitale
zakładowym w wysokości 5.000,00 zł. Wpłacając zaliczkę za organizację przyjęcia osoba
rezerwująca akceptuje niniejszy regulamin oraz oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jej
danych osobowych przez "JC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, w
systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach
i innych zbiorach danych moich danych osobowych, a także że została poinformowana, że dane
osobowe wykorzystywane będą w celu wykonania usługi organizacji przyjęcia urodzinowego, a także
świadczenia i oferowania własnych usług, oraz w celach marketingowych, nadto że w każdej chwili
przysługuje jej prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawienia oraz że podanie danych
osobowych jest dobrowolne.

