
Regulamin korzystania z urządzeń rekreacyjnych – dmuchańców na terenie

Parku Rozrywki – LUBISFERA Rozrywkowy Park Sportowy

1. Z urządzeń rekreacyjnych – dmuchańców, zwanych dalej urządzeniami, mogą korzystać osoby spełniające

warunki wiekowo i wzrostowe odpowiednie dla danego urządzenia. Z urządzenia nie mogą korzystać w

szczególności:

1) osoby z niezagojonymi urazami, chore na padaczkę lub niepełnosprawne;

2) kobiety w ciąży;

3) małe dzieci, podatne na odniesienie urazu w wyniku skakania, odbijania się i normalnego

korzystania z urządzenia;

4) osoby o wadze większej niż 100 kg;

5) osoby po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Ze względów bezpieczeństwa w tym samym czasie z urządzenia mogą korzystać jedynie osoby o zbliżonym

wieku i wadze.

3. O możliwości korzystania z urządzenia przez konkretne osoby w oparciu o kryteria przedstawione w

niniejszym regulaminie decyduje pracownik obsługi. Ilość osób uprawnionych do równoczesnego

korzystania z urządzenia jest na bieżąco określana i kontrolowana przez organizatora i nie może być
większa niż dozwolona z uwagi na konstrukcję urządzenia.

4. Małoletni mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem osoby dorosłej, zwanej dalej opiekunem.

Sprawowanie przez nich pieczy obejmuje kontrolę przestrzegania regulaminu przez małoletnich.

Odpowiedzialność za małoletnich korzystających z urządzenia w sposób niezgodny z zasadami

bezpieczeństwa, w tym postanowieniami niniejszego regulaminu, spoczywa na opiekunach. Opiekunowie

zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad małoletnimi bez wchodzenia na urządzenie.

5. Korzystający z urządzenia oraz ich opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do zaleceń wydawanych

przez obsługę urządzenia I mających na celu zachowanie bezpieczeństwa. W przypadku ich lekceważenia,

udział korzystające z urządzenia w korzystaniu z urządzenia może zostać natychmiastowo przerwany.

6. Obsługa nie odpowiada za porządek i ustawienie kolejki osób oczekujących na skorzystanie z urządzenia.

Osoby oczekujące na dalszy udział są zobowiązane do pozostawania w wyznaczonym miejscu, oddalonym o

3 metry od frontowej części urządzenia.

7. Korzystanie z urządzenia jest dozwolone po zdjęciu obuwia, okrycia wierzchniego oraz wszelkich

dodatkowych elementów niestanowiących części odzieży – w szczególności okularów, biżuterii, zegarków,

urządzeń elektronicznych, a także przedmiotów zawierających ostre zakończenia.

8. Korzystający z urządzeń przyjmują do wiadomości, że w trakcie korzystania z urządzenia mogą powstać
drobne urazy zewnętrzne np. otarcia. W celu zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia, zaleca się ubiór w odzież
o długich rękawach oraz nogawkach, bez pozostawiania bosych stóp.

9. Zabrania się spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych, napojów lub żucia gumy w trakcie

korzystania z urządzenia, aż do całkowitego opuszczenia jego terenu w tym strefy przyległej trzech metrów

od urządzenia.

10. Zakazuje się korzystającym z urządzenia biegania wokół urządzenia. Wchodzenie na nie odbywa się jedynie

poprzez oznaczone wejście.

11. Ze zjeżdżalni należy zjeżdżać zawsze nogami do przodu. Zabrania się zjeżdżania zanim poprzednia osoba

nie opuści dolnej części ślizgu. Zabrania się spowalniania ślizgu, w tym przy wykorzystaniu ścian bocznych.

12. Po zatrzymaniu się w strefie zjeżdżania należy natychmiast ją opuścić.

13. Na podwyższenia należy wchodzić tylko wyznaczonych do tego stopniach.

14. Należy zachować minimum jeden metr odstępu od osoby skaczącej obok w strefach przeznaczonych do

skakania.

15. Zabrania się wchodzenia na urządzenie bez poinformowania o tym obsługi.



16. Zabrania się wspinania lub wieszania się na ścianach urządzenia. Zabrania się wspinania bez asekuracji ze

strony obsługi na urządzeniach, gdzie asekuracja jest wymagana.

17. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących utratę energii elektrycznej, wskutek których

urządzenie traci powietrze wewnątrz, obsługa w sposób natychmiastowy i zapewniający bezpieczeństwo

wyprowadzi korzystający z urządzenia poza urządzenie. W powyższym przypadku zakazuje się wejścia na

urządzenie.

18. Warunkiem zachowania bezpieczeństwa w trakcie zabawy jest przestrzeganie zasad określonych w

niniejszym regulaminie. Usunięcie osoby korzystającej z urządzenia grozi za niedotrzymanie zasad

bezpieczeństwa, w tym postanowień niniejszego regulaminu, jeśli zagraża to korzystającemu z urządzenia

lub innych korzystających z urządzenia.

19. Korzystający z urządzenia i opiekunowie zobowiązują przestrzegać niniejszego regulaminu do chwili

całkowitego zakończenia korzystania z niego. Każdy korzystający z urządzenia i opiekun jest zobowiązany

zapoznać się z niniejszym regulaminem.

BILETY

1. Bilety można nabyć bezpośrednio na terenie Parku, po wcześniejszej rezerwacji. Bez wcześniejszej

rezerwacji istnieje prawdopodobieństwo, iż na daną godzinę nie będzie wolnych miejsc do Parku.

2. Osoba zamawiająca bilet oraz uiszczająca opłatę wykupuje prawo do skorzystania z Parku w terminie

szczegółowo określonym w bilecie.

3. Składając zamówienie użytkownik zobowiązany jest założyć konto, dokonać wyboru daty i godziny wejścia,

rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,

co jest warunkiem realizacji zamówienia.

4. Bilety zakupione na recepcji Parku nie podlegają zwrotom. Ich czas liczy się od momentu zakupu i wynosi

odpowiednio:

- 1h dla biletów jednogodzinnych;

-  2h dla biletów dwugodzinnych;

5. Do ukończenia przez dziecko 6 roku z życia, rodzic/opiekun, ma prawo do skorzystania z możliwości

asekuracji go, bez konieczności zakupu dodatkowego biletu.

6. Opiekun osoby niepełnosprawnej ma możliwość asekuracji swojego podopiecznego bez konieczności

zakupu dodatkowego biletu.

7. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych biletów i usług świadczonych przez Park, dostępne są
na stronie www.lubisfera.pl.

http://www.lubisfera.pl

