Prevádzkový poriadok JUMP IT UP

1. Vstup do JUMP IT UP centra je možný len po dôkladnom prečítaní prevádzkového poriadku a následným
podpísaním formulára o oboznámením sa a súhlasom s prevádzkovým poriadkom centra.
2. Vstup maloletým osobám mladších ako 15 rokov je možný len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
Rodič alebo zákonný zástupca zodpovedá v celej miere za maloletú osobu mladšiu ako 15 rokov po celú dobu v
JUMP IT UP centre.
Dieťa od 4 rokov do 7 rokov: vstup do centra je možný v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý je
zodpovedný za maloletého za celý pobyt v centre a je povinný vykonávať neustály aktívny dohľad.
Dieťa od 7 rokov do 15 rokov: vstup do centra je možný v sprievode rodiča/zákonného zástupcu/zodpovednej
osoby, ktorý je zodpovedný za pobyt v ARÉNE a je povinný vykonávať minimálne pasívny dohľad.
Od 15 rokov: vstup len s platným občianským preukazom.
3. Návštevník alebo zodpovedná osoba je povinná ihneď ako je možné nahlásiť pracovníkom centra alebo
na recepcii akýkoľvek úraz, nehodu alebo poškodenie zariadenia JUMP IT UP centra.
4. Vstup do JUMP IT UP centra je možný len po zaplatení vstupného a v čase otváracích hodín, vstup začína
vždy v celú hodinu. Do trampolínovej časti centra sa vchádza bez obuvi. Hygienické ponožky je možné zakúpiť
na recepcii.
5. Konzumácia jedla a nápojov je možná iba v priestoroch kaviarne.
6. Vstup do trampolínovej časti sa odporúča v športovom a pohodlnom oblečení.
7. V priestore trampolínového centra je fajčenie zakázané.
8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach odložených v areáli , ak tieto veci budú odložené mimo
uzamykateľných skriniek.
9. Personál trampolínového centra je oprávnený odmietnuť a zakázať vstup návštevníka aj bez udania dôvodu,
ak má personal pochybnosti o zdravotnom stave návštevníka alebo je pod vplyvom omamných látok.
10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poranenie zákazníkov zapríčinené precenením vlastných
dispozícii, svojou neobozretnosťou prípadne riskantným správaním , neprihľadajúc na svoj zdravotný stav,
alebo nerešpektovaním prevádzkového poriadku a bezpečnostných pravidiel.
11. Povinnosťou návštevníka po vstupe do JUMP IT UP centra dodržiavať nasledovné bezpečnostné predpisy:











Návštevník musí byť ohľaduplný a dávať pozor na seba aj ostatných návštevníkov.
Vstup do trampolínovej časti je osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných
látok zakázaný.
Návštevníci, ktorí vstupujú na trampolíny nesmú mať predmety ohrozujúce ich zdravie a zdravie
ostatných návštevníkov.
Návštevník môže skákať iba v strede trampolíny.
Zákaz skákania na jednej nohe.
Na jednej trampolíne môže skákať iba jeden návštevník.
Je zakázané liezť po stenách, schodisku a všetkých sieťach.
Je zakázané sedieť a ležať na trampolínach.
Zákaz hrubosti a agresívného správania voči ostatným návštevníkom.












Zákaz vešania sa na basketbalové koše.
Zákaz skákania dvojitých a trojitých salt.
Zákaz behania a naháňania sa po trampolínach,
Zákaz skákania deťom mladším ako 7 rokov z veže do dopadového vankúša.
Zákaz skákania priamo na nohy, brucho či na hlavu do dopadového vankúša.
Skákanie do dopadového vankúša je povolené iba do stredu vyznačeného štvorca.
Zákaz skákania, ak sa ešte akákoľvek iná osoba nachádza na dopadovom vankúši.
Zákaz požívania nápojov, potravín a žuvačiek v priestoroch trampolín.
Všetci návštevníci vrátane maloletých osôb a mladistvých sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov
JUMP IT UP centra.
Do arény môžu vstupovať len osoby, ktoré nemajú žiadne infekčné ochorenie, alebo osoby
s nevoľnosťou.

12. Za rešpektovanie prevádzkového poriadku a bezpečnostných predpisov osoby do 15 rokov zodpovedá
podpísaný zákonný zástupca/ zodpovedná osoba.
13. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať návštevníka pri nedodržiavaní bezpečnostných pravidiel arény,
poškodzovaní zariadenia alebo iného nevhodného správania sa v trampolínovej časti. V tomto prípade nemá
návštevník nárok na vrátenie vstupného.

Ďakujem za rešpektovanie prevádzkových a bezpečnostných pravidiel a prajeme príjemnú zábavu.

S pozdravom tím JUMP IT UP.

Prevádzkovateľ :
Jump Caffé s.r.o
IČO : 52087719
Adresa prevádzky:
Budovateľská 34, 080 01 Prešov

