
З турботи про безпеку людей, які користуються об’єктом JumpWorld, з 

основною метою забезпечення здорового розвитку та здорової пропаганди спорту, 

водночас Ці Правила встановлені для протидії небажаній поведінці користувачів 

закладу, які можуть піддати себе та/або інших людей втраті здоров’я. 

 

 

ПОРЯДОК ПАРКУ 
 

 

Адміністратором персональних даних, які надаються в рамках наданих 

послуг, є DJump D.Kierznikowicz J. Smoliński S.C. зі штаб-квартирою в Лешноволі на 

вул. Wojska Polskiego 14b, 05-600 Lesznowola. 

Правовою підставою для обробки даних є укладений з адміністратором 

договір, який набирає чинності з моменту передачі персональних даних або входу в 

об’єкт і для виконання якого необхідна обробка даних. 

Персональні дані обробляються лише для цілей, пов’язаних із виконанням 

договору та для здійснення необхідних дій до його укладання. 

Надання персональних даних не є обов’язковим, однак, якщо цього не 

зробити, укладання та виконання договору буде неможливим. 

Персональні дані зберігаються не довше, ніж необхідно, відповідно до чинних 

правових стандартів. 

Існує право вимагати від адміністратора доступу до своїх даних, виправлення 

їх, передачі та видалення, а також право обмежити обробку даних відповідно до 

чинних правових стандартів, а також право подати скаргу до контролюючого 

органу. 

Положення щодо захисту персональних даних додаються у додатку 1. Захист 

персональних даних. 

 

 

1. JumpWorld — бренд, що належить JUMPWORLD із місцезнаходженням у м. Катовіце за 

адресою: вул. Галлуса 12/121, 40-594 Катовіце, внесена до реєстру REGON за номером. 

361115522, NIP номер 6252453649. JumpWorld у Варшаві керує DJump D. Kierznikowicz J. 

Smoliński S.C. зі місцезнаходженням в Лешноволі на вул. Wojska Polskiego 14b, 05-600 

Lesznowola, надалі іменований «Організатор». 

2. Усі особи, які користуються парком JumpWorld, зобов'язані ознайомитися з цим 

Положенням. Якщо особа не прочитала ці Правила або не прийняла їх у повному обсязі, 

вона не може користуватися JumpWorld Park. 

3. JumpWorld - це об'єкт, яким можуть користуватися люди, які відповідають таким 

умовам: 

• Дітям від 3 до 13 років - можнуть користуватися тільки в присутності одного з 

батьків або законного опікуна після підписання декларації про прийняття правил. Опікун 

може ввійти з дитиною до 6 років по одному квитку. 

• Молоді люди від 14 до 18 років - можуть користуватися атракціонами парку після 

підписання згоди батьків або законного опікуна. Присутність законного опікуна в парку 

не є обов'язковою. З іншого боку, батько/законний опікун несе повну відповідальність за 



особу перебування в парку під час його відсутності. Дозволи можна завантажити в точці 

JumpWorld або на веб-сайті www.jumpworld.pl. Інших форм дозволів не буде прийнято. 

• Особи від 18 років можуть користуватися парком без обмежень. 

4. Перебування на території JumpWorld можливе після сплати збору відповідно до 

прейскуранту, доступного в закладі та на сайті www.jumpworld.pl, та отримання ключа та 

браслета. Час використання об'єкта починається з моменту збирання стрічки і закінчується 

при її поверненні. 

5. Кожен користувач несе відповідальність за отриманий браслет і ключ від гардероба,  

саме він несе матеріальну відповідальність у разі втрати браслета або ключа. Відповідно 

за браслет: 40 злотих, за ключ: 20 злотих. 

6. Опікун групи перед входом до Парку зобов'язаний кожного разу заповнювати форму 

заявки організованої групи та ознайомити членів групи з положенням, оскільки саме 

особа, яка подає заяву, відповідає за осіб, які входять до парку. 

7. Один опікун може піклуватися про максимум 15 осіб. 

8. Ми залишаємо за собою право повністю забронювати об'єкт, який буде включено в 

календар бронювання на нашому веб-сайті www.jumpworld.pl. 

9. Бронювання вважається прийнятим після отримання підтвердження по телефону або 

електронною поштою від працівника Парку, залежно від форми бронювання. 

10. Бронювання для організованих груп здійснюється мінімум за один день. 

11. У парку не передбачено догляду за дітьми та молоддю. Використання парку дитиною 

чи підлітком можливе на підставі згоди, висловленої батьками/опікуном. 

12. Неправильне використання користувачем засобу JumpWorld, з особливим акцентом на 

недотримання правил, інструкцій та рекомендацій щодо використання - може бути 

пов'язане з виникненням травм, пошкодження тіла та речей з вини користувача, тому всі 

правила, встановлені організатором, дотримуються для того щоб уникнути будь-якого 

ризику їх виникнення. 

13. JumpWorld попереджає та просить не приносити цінні речі, щоб уникнути можливого 

пошкодження та крадіжки. 

14. Організатор зазначає, що користувачі несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством у разі будь-якої шкоди, заподіяної ними під час заходу. Відповідальність 

за шкоду, заподіяну неповнолітніми, несуть законні опікуни. 

15. Кожен користувач Парку користується атракціонами, знаючи про своє здоров'я та 

фізичні можливості. Рекомендуємо не користуватися атракціонами людям, чиї фізичні 

навантаження можуть загрожувати здоров’ю та життю. 

16. Забороняється використовувати атракціони та обладнання Парку у спосіб, що не 

відповідає використанню за призначенням. 

17. У випадках, коли потрібна перша допомога або травми, працівник Парку повинен бути 

негайно повідомлений. 

18. У Парку суворо заборонено палити, розпивати алкогольні та інші одурманюючі 

речовини. 

19. Особам у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння буде запропоновано покинути 

заклад без відшкодування та компенсації. 

20. Особи, які поводяться агресивно, некоректно, вживають вульгарні слова, працівники 

Парку просять вийти без відшкодування та компенсації. 



21. Люди, які користуються парком, перед використанням атракціонів, з міркувань 

безпеки - повинні обов'язково залишити свій одяг, взуття та всі речі принесені з собою 

ззовні (телефони, ключі, їжа, напої, коштовності тощо) в гардеробі. 

22. Під час користування закладом необхідно дотримуватися зауважень та інструкцій 

працівників JumpWorld Park. Особи, які не дотримуються рекомендацій та Положення, 

будуть змушені покинути заклад. 

23. Сигнал свистка рівнозначний негайному припиненню діяльності в об'єкті. 

24. Для вашої власної безпеки та безпеки інших користувачів об’єкта, будь ласка, 

повідомляйте про всі порушення Правил та небезпечну поведінку працівників. 

25. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що в Парку є камери спостереження, 

які записують зображення для забезпечення безпеки користувачів Парку. 

26. Park JumpWorld не несе відповідальності за перебої у функціонуванні об'єкта, 

викликані форс-мажорами, які не залежать від організатора (наприклад, відсутність 

енергії електричної). 

27. Усі сумніви, пов’язані з Положенням щодо користування об’єктом, які не внесені до 

цього Положення, адресувати працівникам Парку. 

28. Скарги розглядаються Організатором протягом 14 днів з дня отримання повідомлення 

на адресу для кореспонденції DJUMP S.C., вул. Wojska Polskiego 19/31, 05-600 Lesznowola. 

Скарги розглядаються шляхом аналізу кожного випадку окремо, збору даних з системи 

онлайн-бронювання та готівки. Додатково записується відеоматеріал із парку та 

аналізується протокол щоденної екскурсії по парку. 

29. Компетентним судом для вирішення будь-яких спорів, що виникають з дистанційного 

договору, є суд до відповідних положень Цивільного процесуального кодексу. 

30. Зверніть увагу, що існує можливість використання позасудових методів розгляду скарг 

та позовів в арбітражних судах. Актуальні контактні дані арбітражного суду доступні на 

сайті провінційного інспектора торгової інспекції. 

31. Зауважте, що відмовитися від договору неможливо у разі онлайн-бронювання на 

конкретну дату відвідування, тобто через термін надання послуг, зазначений у договорі, 

що випливає зі ст. 38 п. 12 Закону про права споживачів. 

32. Park jumpworld може вносити зміни до цих правил відповідно до чинного загального 

законодавства. 

 

 

УВАГА !!! ПАМ'ЯТАЄТЕ, ВИ НЕ ОДНІ НА ОБ'ЄКТІ. БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, З 

ТИМ, ЩО РОБИТЕ САМІ ТА З ІНШИМИ КОРИСТУВАЧАМИ. 

 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БАТУТАМИ, ПОДУШКАМИ БЕЗПЕКИ, 

СПОНЖ-БАСЕЙНОМ, ЗОНОЙ ГЛАДІАТОРА, ЗОНОЙ ЛЮДИНИ-ПАВУКА І 

ДИТЯЧОЮ ЗОНОЮ 

 

1. Ці положення доповнюють загальні положення JumpWorld Park. 

2. Початок користування Батутним парком рівносильно прочитанню та прийняттю 

правил. 

3. Перш ніж почати використовувати батути, зробіть кілька вправ на розминку і розтяжку. 



4. Під час використання батутів слід дотримуватися зауважень та пропозицій працівників 

Парку. 

5. Заходимо на батути в неслизьких шкарпетках (без взуття), у спортивному одязі, що не 

сковує рухів. Крім того, вам слід уникати будь-яких жорстких або свободних елементів, 

які можуть становити ризик травми, травми або пошкодження обладнання, що входить до 

складу Батутного парку. 

6. Забороняється проносити на батут речі, які можуть спричинити пошкодження або 

травми, наприклад: прикраси, ключі, телефони, одяг з металевими елементами, інші гострі 

предмети. 

7. Заборонено входити в зону: Ninja Track і Airbag під час відсутності персоналу. 

8. Забороняється лазити на батути з будь-якими речовинами в роті (особливо з жувальною 

гумкою). 

9. У зоні батута забороняється приносити та вживати їжу. Вживання їжі дозволяється у 

спеціально відведених місцях. 

10. На одному трампліні одночасно може стрибати лише одна людина. 

11. Рекомендується відскокувати від трампліну від центру поля, обов’язково обома 

ногами, щоб приземлитися на обидві ноги з злегка зігнутими в колінах ногами. 

12. У разі неконтрольованого падіння найбезпечнішим становищем є становище 

зігнувшись усім тілом (так зване ембріональне становище). 

13. Забороняється стрибати на конструктивні елементи батутів, захисні килимки та інші 

елементи, які не є елементами, призначеними для використання користувачами парку. 

14. Забороняється бігати між батутами та батутами, які зайняти наразі іншим 

користувачем. 

15. Підходити до обраного трампліну по захисним матам дозволяється з особливою 

обережністю. 

16. Забороняється стрибати головою вниз у зоні Airbag. Перед виконанням стрибка 

переконайтеся, що на подушці безпеки на рівні доріжки, на якій вона зайнята, немає 

інших людей, а після стрибка слід негайно покинути зону на тій же доріжці, на яку ви 

стрибали. 

17. У зоні повітряної подушки на висоті однієї колії може перебувати лише одна особа. 

18. У зоні Airbag забороняється виконувати небезпечні рухи без допомоги персоналу. 

19. Не стрибайте в басейн з губками вниз головою. Перш ніж зробити стрибок, 

переконайтеся, що в басейні на рівні зайнятої доріжки немає інших людей, а після стрибка 

негайно покиньте басейн уздовж тієї ж доріжки, на яку ви стрибнули. 

20. У басейні з губками на висоті однієї доріжки може перебувати лише одна особа. 

21. У гладіаторському басейні можуть знаходитися максимум 2 особи, борючись один з 

одним на спеціально підготовлених роликах. 

22. На стніі одночасно може бути лише одна людина. 

23. Заборонено шукати втрачені речі в губковому басейні та зоні гладіаторів, про цей факт 

необхідно повідомити працівника парку. 

24. Забороняється кидати губки з басейну та з басейну гладіаторів у парк. 

25. Людям, які носять окуляри або лінзи, рекомендується користуватися засобами 

індивідуального захисту та особливою обережністю. 

26. Тільки одна людина може залізти на стіну в зоні людини-павука одночасно. 

27. Забороняється використовувати стіну в зоні людини-павука, якщо в басейні, що 

прилягає до неї, на відстані 2 м від стіни знаходиться людина. 



28. Toddler Zone – це місце, призначене для дітей до 6 років, користування ним 

безкоштовне. 

29. Діти можуть користуватися зоною Toddler Zone лише під наглядом своїх 

батьків/опікунів, які відповідають за їхню безпеку. 

30. Забороняється виносити/виносити іграшки, губки та інші предмети обладнання для 

дитячої зони. 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТРЕКОМ НІНДЗЯ 

 

1. Ці положення доповнюють загальним положенням JumpWorld Park. 

2. Заходимо на атракціон у неслизьких шкарпетках або змінному взутті, спортивному 

одязі, що не сковує рухів. Крім того, уникайте будь-яких гострих або незакріплених 

елементів, які можуть становити ризик травмування, травми або пошкодження 

обладнання Парку. 

3. На одному атракціоні одночасно може зупинитися лише одна людина. 

4. Забороняється стрибати на елементи конструкції та інші елементи, призначені для 

використання користувачами Парку. 

5. Заборонено бігати між атракціонами, які зайняті іншим користувачем. 

6. Виходячи з кожного атракціону, слід бути особливо обережним. 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ГІРКИ 

 

1. Початок використання гірки рівносильно прочитанню та прийняттю цих Правил. 

2. Перед використанням гірки Користувач зобов’язаний виконати вправи на розминку та 

розтяжку. 

3. При використанні гірки, розташованої в Парку, Користувач зобов’язаний неухильно 

виконувати інструкції, рекомендації, зауваження, накази та попередження, видані 

працівником Парку. 

4. Користування атракціонами дозволяється тільки в присутності працівника Парку. 

5. Одночасно атракціонами може користуватися лише одна людина. 

6. Забороняється скочуватися з гірки на будь-якому обладнанні, крім понтона. 

7. Використання атракціонів можливо тільки в положенні сидячи, вперед з витягнутими 

вперед ногами. 

8. Забороняється використовувати пристрій у спосіб, що не відповідає пункту 7. 

9. Після спуску негайно покиньте басейн з губкою. 

10. Забороняється використання гірки в каблучках, печатках, сережках та інших 

прикрасах, які становлять або можуть становити загрозу безпеці Користувача та інших 

людей. 

 

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КАНАТНОЇ ДОРОГИ 

 

1. Початок використання  канатної дороги є рівнозначним прочитанню та прийняттю цих 

Правил. 

2. Перед використанням пристрою Користувач зобов'язаний виконати вправи на розминку 

та розтяжку. 

3. Користуватися приладом можна тільки в присутності працівника. 



4. Одночасно атракціонами може користуватися лише одна людина. 

5. Під час використання пристрою міцно тримайте пристрій обома руками. 

6. Під час спуску хапатися за мотузку забороняється. 

7. Заборонено гойдатися та лазити на мобільних пристроях. 

8. Забороняється лазити на шляху спуску. 

9. Ви можете почати спуск, переконавшись, що на шляху спуску нічого і нікого немає. 

10. Закінчивши спуск, негайно покиньте басейн з губкою. 

 

Додаток № 1. Захист персональних даних. 

 

Цим зазначається, що адміністратором персональних даних та зображення, які надаються 

в рамках наданих послуг, є DJump D. Kierznikowicz J. Smoliński S.C. з місцезнаходженням 

в Лешноволі на вул. Wojska Polskiego 14b, 05-600 Lesznowola. 

Контактні дані адміністратора: jakub.djump@gmail.com. 

Правова основа для обробки даних: обробка необхідна для виконання договору про 

користування послугами Trampolin Park, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття 

дій на вимогу суб’єкта даних, до укладання цього договору, і у разі моніторингу: обробка 

необхідна для цілей законних інтересів, які переслідує адміністратор (цим інтересом є 

безпека осіб та майна). 

Персональні дані обробляються тільки для цілей, пов’язаних з укладенням і виконанням 

договору, а також для забезпечення безпеки осіб і майна. Надання персональних даних не 

є обов’язковим, однак, якщо цього не зробити, укладання та виконання договору буде 

неможливим. 

Персональні дані зберігаються не довше, ніж необхідно, відповідно до чинних правових 

стандартів. 

Існує  право вимагати від адміністратора доступу до своїх даних, виправлення їх, передачі 

та видалення, а також право обмежити обробку даних відповідно до чинних правових 

стандартів, а також право на заперечення проти обробки та права подати скаргу до 

контролюючого органу. Ми не передаємо персональні дані в треті країни. Одержувачами 

персональних даних є: бухгалтерія та організація, яка технічно підтримує моніторинг. 

Повну політику конфіденційності можна знайти за адресою: www.jumpworld.pl. 


