
REGULAMIN MEGA CAMP 
PARK TRAMPOLIN GOjump BIELSKO-BIAŁA

§ 1. Postanowienia wstępne:

• Organizatorem „Mega Camp” jest spółka FUNSPORT 3 sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu  przy  ul.  Ślicznej  7/16,  50-566  Wrocław,  wpisaną  do  Rejestru
Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  dla  Wrocławia  -Fabrycznej  VI  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod
numerem  KRS  0000643383,  REGON:  36570696400000,  NIP:  8992801143,
wysokość kapitału zakładowego 5000,00 zł.

• “Bilet  całodzienny”  (  dalej:  Wydarzenie  lub  MegaCamp)  w  Parku  Trampolin
GOjump w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 26/2 (dalej: Park) ) jest wydarzeniem
rozrywkowo-sportowym  skierowanym  do  dzieci  w  wieku  od  7  do  13  lat.
„MegaCamp”  ma  realizować  cele  rekreacyjne  oraz  integracyjne.  Bilet
całodzienny uprawnia do korzystania z Parku w okresie 29.06.2020 – 31.08.2020
w  godzinach  8-17  od  poniedziałku  do  piątku.Regulamin  “Mega  Camp”
obowiązuje  łącznie  z  regulaminem Parku Trampolin  GOjump w Bielsku-Białej
przy  ul.  Legionów  26/27  oraz  regulaminami  korzystania  z  poszczególnych
atrakcji.  Regulaminy  dostępne  są  pod  adresem  internetowym
https://bielsko.gojump.pl/ oraz w recepcji Parku.

• Wszyscy  uczestnicy  Wydarzenia  zobowiązani  są  do  przestrzegania  i
podporządkowania  się  poleceniom  oraz  instrukcjom  wydawanym  przez
pracowników Parku wyznaczonym przez organizatorów od momentu przyjazdu
do  Parku  do  momentu  oficjalnego  zakończenia  Wydarzenia.  Rodzic/opiekun
zobowiązany  jest  do  zapoznania  dziecka  z  Regulaminami  i  zasadami
bezpieczeństwa obowiązującymi na Parku Trampolin GOjump w Bielsku-Białej
przy ul. Legionów 26/27 .

• Zakup  biletu  lub  skorzystanie  z  usług  Organizatora  jest  rozumiane  jako
oświadczenie  o  znajomości  i  pełnej  akceptacji  Regulaminu  Ogólnego,
regulaminów szczegółowych oraz zgody na respektowanie zarządzeń i poleceń
obsługi. Prawni opiekunowie małoletnich zobowiązani są również do przekazania
małoletnim  wszystkich  instrukcji  oraz  istotnych  informacji  wynikających  z
niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów, o którym mowa w ust.3. 

• Priorytetem  Parku  jest  dbałość  o  mile  i  bezpiecznie  spędzony  czas  przez
naszych Klientów jednakże wskazujemy, iż forma rekreacji jaką jest skakanie na
trampolinach  może  spowodować  urazy.  Uczestnicy  Wydarzenia  oraz  ich
przedstawiciele prawni .

§ 2. Zasady i Organizacja

• Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w przeprowadzeniu 
programu „MegaCamp” zgodnie z zaprezentowaną ofertą oraz statutem 
Funsport.

https://bielsko.gojump.pl/


• Przed  wejściem  na  teren  areny  GOjump  Bielsko  -  Biała  rodzic/opiekun
zobligowany jest do wypełnienia formularza pozostawienia dziecka w Parku w
związku z biletem całodziennym oraz przekazania go Recepcji  Parku.  Odbiór
dziecka jest możliwy tylko przez rodzica/opiekuna pozostawiającego dziecko w
Parku bądź przez osobę upoważnioną w ww. formularzu.

• Z wyłączeniem postanowienia ujętego w ust. 3, Park nie świadczy jakichkolwiek
usług  polegających  na  opiece  nad  dziećmi  i  młodzieżą,  a  korzystanie  przez
dzieci  i  młodzież  z  atrakcji  znajdujących  się  na  terenie  Parku  odbywa  się
wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.

• „MegaCamp” odbywa się w 5-cio dniowym cyklu.  Opieka nad dziećmi w tych
dniach zapewniona jest w godzinach 8:00-17:00.

• Koszt  “MegaCamp”  (499zł)  obejmuje:  opiekę  Kadry  wychowawczo-trenerskiej
oraz animatorów, wyżywienie (II śniadanie, obiad ),  ubezpieczenie NNW, udział
w zajęciach sportowych w Parku Trampolin GOjump. 

• Harmonogram płatności:

• Zadatek  w  wysokości  200,00  zł  (słownie:  dwieście  złotych)  opłacany  w
momencie wysłania formularza zgłoszeniowego.

• Pozostałą  część  kwoty  w  wysokości  299,00  zł  (dwieście  dziewięćdziesiąt
dziewięć   złotych)  najpóźniej  14  dni  przed  datą  rozpoczęcia  się  cyklu
„ MegaCamp”

• Zapłata  kwot,  o  których  mowa  powyżej  powinna  nastąpić  przelewem  na
rachunek
bankowy: WBK Bank Zachodni
28  1090  1926  0000  0001  3363  2844  wpisując  w  tytule  przelewu:  „Imię  i
Nazwisko dziecka, „MegaCamp”

• Zadatek  opisany w ust.  6  a)  nie  podlega zwrotowi.  Brak  wniesienia  opłaty,  o
której mowa w ust. 6 b)jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w półkolonii.

• Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  sprzęt  elektroniczny,  rzeczy
wartościowe, oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu na
terenie Parku.

• Na  terenie  Parku  obowiązuje  bezwzględny  zakaz:  palenia  papierosów,  picia
alkoholu  i  zażywania  narkotyków.  Dotyczy  to  uczestników,  instruktorów  i
opiekunów, a także rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci z zajęć. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania cyklu „MegaCamp, ze względu
na  trwającą  epidemię  lub  wprowadzenie  przez  właściwie  władze  lub  organy
ograniczeń  skutkujących  brakiem możliwości  realizacji  zajęć  rodzicom będzie
przysługiwał  zwrot  zadatku  jedynie  w  przypadku  w  którym  wykonanie
przedmiotu umowy między stronami okaże się całkowicie niemożliwe z przyczyn
niedotyczących Uczestnika lub jego opiekunów prawnych. Organizator  oferuje
możliwość wykorzystania kwoty zadatku na inne aktywności organizowane przez
Park.

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  cyklu  „MegaCamp”,  w
przypadku braku minimalnej liczby uczestników. Cykl może zostać rozwiązany, a
uczestnikom  zostanie  zaproponowana  inna  aktywność  z  Ofert  Wakacyjnej
Parków.

• Rodzic/opiekun powinien przybyć  na wyznaczoną przez  organizatora  godzinę
oraz zapewnić bezpieczny odbiór dziecka do domu.

• Rodzic/opiekun  zobowiązany  jest  do  poinformowania  pracowników  Parku  o
wszelkich  przyjmowanych  lekach,  przewlekłych  chorobach,  bądź  niedawno



odbytych zabiegach dziecka.
• W  przypadku  niestosowania  się  do  poleceń  pracowników  Parku  oraz

nieprzestrzegania  obowiązujących  zasad  przez  Uczestnika  „MegaCamp”
opiekun  grupy  zawiadamia  telefonicznie  rodzica/opiekuna  dziecka,  który  jest
zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka z Parku na własny koszt.

•  Uczestnicy Wydarzenia nie mogą samodzielnie opuszczać budynku Parku. Jeśli
zaistnieje  taka  potrzeba,  uczestnik  może  opuścić  Park  wcześniej  niż  o
wyznaczonej godzinie zakończenia MegaCamp” tylko i wyłącznie gdy odbierze
go rodzic/opiekun. 

• Rodzic  /  opiekun  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  ewentualne  szkody
wyrządzone przez Uczestnika cyklu „ MegaCamp”

• Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  wykonywanie  zdjęć  oraz  krótkich  filmików  w
trakcie wydarzenia “Noc w parku” przez pracowników parku i ich wykorzystania
do promocji Parku Trampolin GOjump Bielsko – Biała

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA BILET CAŁODZIENNY
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA w sprawie ochrony zdrowia i życia uczestników w trakcie

wydarzenia “Bilet całodzienny”

Niniejszym oświadczam, że: 
1. Zostałem/łam poinformowany/a o treści regulaminów obowiązujących w Parku, 
obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz wszelkich ryzykach i zagrożeniach 
związanych z uczestnictwem Uczestnika w Wydarzeniu. Rozumiem, że mimo 
zachowania stosownych środków bezpieczeństwa istnieje możliwość wypadku 
losowego, kontuzji lub innych obrażeń które mogą powstać w związku z korzystaniem z 
atrakcji dostępnych w Parku. W tym zakresie zwalniam Organizatora ze wszelkiej 
odpowiedzialności prawnej i materialnej za szkody na osobie oraz w mieniu Uczestnika. 
2. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Parku, 
wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez Organizatora 
wydarzenia trwającego  w dniach:…………………………………….. 

(dane opiekuna )
 
 
...................................  dnia  ................................... 
 
………………………………
Podpis opiekuna 



Załącznik 1

Formularz pozostawienia dziecka w Parku Trampolin GOjump Bielsko-Biała na
“MegaCamp”

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………...…………….…………
Data urodzenia, wiek dziecka …………………………………………………...………………
Adres zamieszkania / zameldowania …………………………………………………………. 

Dane rodzica/opiekuna pozostawiającego dziecko w Parku Trampolin GOjump w 
Bielsku-Białej pod opieką pracownika Parku: 
Imię i nazwisko …………………………………………………………...
…………………………… 
Seria i nr dowodu osobistego ……………………………………………………………...
………… Telefon 
kontaktowy…………………………………………………………………………….…. ▢ Oświadczam, iż sam (sama) odbiorę dziecko z  Parku Trampolin GOjump w Bielsku-
Białej▢ Upoważniam inną osobę do odbioru mojego dziecka z  Parku Trampolin GOjump w 
Bielsku-Białej
Imię i nazwisko 
……………………………………………………………………………………. Seria i nr 
dowodu osobistego ……………………………………………………………………. Telefon 
kontaktowy……………………………………………………………………………….. 

Czy dziecko jest uczulone na jakieś produkty spożywcze?▢ nie ▢ tak, jakie? …………………………
Czy w ostatnim czasie dziecko miało jakieś poważne urazy, zabiegi itp.?▢ nie ▢ tak, jakie? …………………………
Czy dziecko przyjmuje jakieś leki?▢ nie ▢ tak, jakie? …………………………

Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z wszelkich atrakcji Parku Trampolin 
GOjump w Bielsku-Białej oraz udział w atrakcjach „MegaCamp”
Jednocześnie oświadczam iż: 
1. Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania przez w/w dziecko z 
atrakcji Parku; 
2. Zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku 
Trampolin GOjump w Bielsku-Białej wraz z załącznikami i zapoznałam w/w dziecko z 
treścią ich postanowień. 

Pouczenie:
Niniejsza zgoda jest składana na czas określony tj. czas Wydarzenia, na które zapisane
jest dziecko. Osoba uprawniona może w każdym czasie odwołać udzieloną Funsport 7
zastrzega, iż nie świadczy usług opieki nad małoletnimi a nadzór nad uczestnikami, z
zastrzeżeniem postanowień ww.  regulaminów, prowadzony jest  tylko podczas zajęć.
Administratorem  danych  osobowych  jest  FUNSPORT  3  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we
Wrocławiu  przy  ul.  Ślicznej  7/16,  50-566  Wrocław,  wpisaną  do  Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla  Wrocławia  -Fabrycznej  VI  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem  KRS



0000643383,  REGON:  36570696400000.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych
osobowych. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji umowy oraz
w celu kontaktu z  przedstawicielem prawnym uczestnika. Każdej osobie przysługuje
prawo wglądu do treści danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Zasady przetwarzania danych osobowy uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  –  dalej  zwanym  w  skrócie  RODO.  Podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda
(art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być w każdej
chwili cofnięta. Spółka Funsport może przekazać dane osobowe pozostałym spółkom z
grupy Funsport.   Pełna  informacja  o  ochronie  danych osobowych znajduje  się  pod
adresem: ……………………….. . 

Załącznik 2
Potwierdzenie odbioru dziecka z “MegaCamp” w  Parku Trampolin GOjump w 
Bielsku-Białej

Ja, ……………………………………………….., legitymujący się dowodem osobistym 
……………………………….  potwierdzam odbiór dziecka 
…………………………………….. z Parku Trampolin GOjump w Bielsku-Białej o godz. 
……………….. w dniu ……………………… Oświadczam, że nie wnoszę żadnych 
roszczeń w kwestii opieki sprawowanej nad dzieckiem przez pracowników Parku .

…………………………………………………….....................................................................
.
data podpis

Formularz pozostawienia dziecka w Parku Trampolin GOjump w Bielsku-Białej

Imię i nazwisko dziecka 
………………………………………………………………………………..
Data urodzenia, wiek 
dziecka………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania/zameldowania 
……………………………………………………………….
Przewidywany czas pozostawienia dziecka w Parku Trampolin GOjump w Bielsku-Białej
 bez opieki
od godz……….. do godz…………

Dane osoby pozostawiającej dziecko w Parku Trampolin bez opieki:
Imię i nazwisko 
………………………………………………………………………………………..…
Seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………….……..
………
Tel. kontaktowy 



…………………………………………………………………………………………..
 

Oświadczam, iż sam (sama) odbiorę dziecko z Parku Rozrywki GOkidz!
Upoważniam inną osobę do odbioru mojego dziecka z Parku Rozrywki GOkidz!:

Imię i nazwisko 
……………………………………………………………………………………….…
Seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………….
……………
Tel. kontaktowy …………………………………………………………………………………..
……..

Oświadczam jednocześnie, że:
- w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na podjęcie czynności
ratujących jego zdrowie lub życie.
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pozostawienia mojego dziecka w Parku 
Trampolin GOjump w Bielsku-Białej
-jeśli są to jakie?.............................................................................................................

Wyrażam zgodę na zbieranie,  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  przez prowadzącego
Parku Trampolin GOjump w Bielsku-Białej  w celach związanych z świadczeniem usług
przez Organizatora, danych osobowych moich i dziecka oraz upoważnionych do odbioru
dziecka osób, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926)

……….…..………………………..………………
data i podpis rodzica

Potwierdzenie odbioru dziecka z Parku Trampolin GOjump w Bielsku-Białej 
Ja,
………………………………………………………………………………………………
..., legitymujący się dowodem osobistym (seria i nr) ……………………………….
potwierdzam odbiór dziecka …………………………………….. z Parku Rozrywki
GOkidz! o godz. ……………….. w dniu ……………………… .
Oświadczam, że nie wnoszę żadnych roszczeń w kwestii  opieki  sprawowanej
nad dzieckiem przez pracownika Parku Trampolin GOjump w Bielsku-Białej 

......................................................................... 
czytelny podpis osoby odbierającej dziecko 


