
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH NA 

AKADEMII GOJUMP BIELSKO-BIAŁA 

Ul. Legionów 26/28, Bielsko-Biała 
 

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach  

1. Uczestnictwo w zajęciach Akademii GOjump Bielsko-Biała jest jednoznaczne z          

akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.  

2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać           

Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub           

opiekuna prawnego.  

3. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem          

uprawianie wybranego sportu.  

4. Na zajęcia są wpuszczani wyłącznie uczestnicy z opłaconym karnetem lub           

jednorazowym wejściem (próbnym). Uczestnicy otrzymują każdorazowo opaskę na rękę,         

która upoważnia do wejścia na zajęcia. 

5. Minimalna liczba osób zapisanych na zajęcia Akademii GOjump Bielsko-Biała do           

danej grupy to 5 osób. W przypadku braku minimalnej liczby uczestników, grupa może             

zostać rozwiązana lub połączona z inną grupą.  

6. Karnety na zajęcia są dostępne tylko w sprzedaży online, 

7. Grafik zajęć jest podzielony na okresy rozliczeniowe. GOjump zobowiązuje się do            

prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach, zgodnie z grafikiem zajęć i okresami           

rozliczeniowymi: 

 

I okres rozliczeniowy - 07.09 - 30.09 – dla czwartku  3 zajęcia, dla pozostałych 4 zajęcia 
II okres rozliczeniowy - 01.10 - 31.10 - dla zajęć czwartkowych 5 zajęć - dla zajęć                
pozostałych 4 zajęcia 
III okres rozliczeniowy - 03.11 - 30.11 - dla zajęć środowych 3 zajęcia ( przypada 11.11 )                 
- dla pozostałych 4 zajęcia 
IV okres rozliczeniowy - 01.12 - 21.12 - (przerwa świąteczna od 22-02.01) - 3 zajęcia dla                
wszystkich grup 
V okres rozliczeniowy - 04.01 - 31.01 - (z wyłączeniem 06.01 święto Trzech Króli) dla               
zajęć środowych 3 zajęcia, dla pozostałych grup 4 zajęcia 



VI okres rozliczeniowy - 01.02 - 28.02 – (z wyłączeniem Ferii zimowych dla             
województwa śląskiego od 01.02-14.02) po 2 zajęcia dla wszystkich grup 
VII okres rozliczeniowy - 01.03 - 31.03 - dla zajęć czwartkowych 4 zajęcia dla              
pozostałych 5 zajęć 
VIII okres rozliczeniowy - 01.04 - 30.04 – (z wyłączeniem 01.04 i 05.04) – dla zajęć                
poniedziałkowych 3 zajęcia, dla pozostałych 4 zajęcia 
IX okres rozliczeniowy - 04.05 - 31.05 – dla wszystkich grup po 4 zajęcia 
X okres rozliczeniowy - 01.06 - 26.06 - (z wyłączeniem 03.06 Boże Ciało) dla zajęć               
poniedziałkowych i czwartkowych 3 zajęcia, dla pozostałych 4 zajęcia - zakończenie           
roku Akademii GOjump 
 

7. Odwołanie uczestnictwa w zajęciach jest możliwe maksymalnie raz w miesiącu i musi             

odbyć się 24 godziny przed zajęciami drogą elektroniczną, na adres mailowy:           

zajecia_bielsko@gojump.pl W ramach rekompensaty za odwołane zajęcia,       

uczestnikowi zostanie przyznane pojedyncze wejście do Parku Trampolin GOjump         

Bielsko-Biała.  

8. Rodzic/opiekun powinien przyprowadzić dziecko 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.          

Rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać w strefie akrobatycznej i strefie trampolin          

podczas zajęć. Wyjątkiem są treningi otwarte dla rodziców. Terminy treningów          

otwartych ustala trener. 

 

9. Cennik zajęć  Akademii GOjump Bielsko-Biała: 

 

ZAJĘCIA: Akrobatyka, Flipping,Ogólnorozwojowe, Trening Funkcjonalny 

TRENING PRÓBNY (wliczony w cenę karnetu) 39 PLN 

ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU (opłata za 4 tyg. zajęć) 109 PLN 

ZAJĘCIA: Parkour, Freerun 

TRENING PRÓBNY (wliczony w cenę karnetu) 39 PLN 

ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU (opłata za 4 tyg. zajęć) 139 PLN 

OPŁATA ZA KARTĘ GOJUMP 5 PLN 

 



II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych Akademii GOjump        

Bielsko-Biała: 

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz nakrycia stóp           

(baletki lub skarpetki antypoślizgowe). Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest           

zabronione. Długie włosy muszą być spięte blisko głowy. 

2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym           

przez instruktora.  

3. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do ćwiczeń wskazanych przez           

instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu           

zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić         

to instruktorowi.  

4. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć           

powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej           

dolegliwości.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla          

zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w zajęciach sportowych w Akademii          

GOjump Bielsko-Biała organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.  

6. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania          

zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub         

zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć dla grupy, trener ma          

prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z         

wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu,          

aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi            

zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.  

7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków 

odurzających.  

8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu          

sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika           



ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice           

lub opiekun prawny.  

9. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni. 

 

III. Postanowienia końcowe  

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator 

(Park Trampolin GOjump Bielsko-Biała). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez 

przesłanie maila lub przekazaniu regulaminu na zajęciach.  

 

Zasady dot. zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie parku trampolin          
GOjump  Bielsko-Biała 
I. WSTĘP 
1.W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także z           
uwagi na wprowadzenie stanu epidemii oraz obowiązki nałożone na podmioty działające           
prowadzące działalność sportową i rekreacyjną, wynikające m.in. z następujących         
przepisów: USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u           
ludzi w celu zapobieżenia wystąpieniu i szerzeniu się oraz zwalczania zakażenia wirusem            
SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem,           
USTAWY o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,       
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz        
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeń wydanych na podstawie ww.          
ustaw, niniejszym Regulamin wprowadza się począwszy od 22 maja 2020 roku do            
odwołania. Niżej opisane zasady i tryb postępowania mające na celu podjęcie działań            
zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa ma terenie Parku oraz zapewniających         
bezpieczeństwo jego użytkowników. 
2.Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin GOjump         
GOjump w Bielsku-Białej ul Legionów 26/28 (zwanego dalej „Regulaminem         
Ogólnym”). Postanowienia niniejszego Regulaminu, w razie ich sprzeczności, mają         
charakter nadrzędny nad postanowieniami pozostałych regulaminów. 
3.Niniejszy regulamin obowiązuje na czas istnienia zagrożenia wirusem SARS-CoV2 i          
ma zastosowanie do wszystkich osób przebywających na terenie Parku („Użytkownicy”). 



  
II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
1.Zabrania się wejścia i wjazdu na teren Parku (tj. Parku Trampolin Gojump w             
Bielsku-Białej ul. legionów 26/28) osobom chorym oraz podejrzanym o chorobę zakaźną,           
a w szczególności zakażoną wirusem SARS-CoV-2, a także wszystkim osobom objętym           
obowiązkową hospitalizacją, izolacją, kwarantanną, lub nadzorem epidemiologicznym, a        
także osobom w stosunku do których nałożono na podstawie obowiązujących przepisów,           
orzeczeń, decyzji administracyjnych lub innych działań władczych, inne ograniczenia         
mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
2.Zakaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także każdej osoby u której wystąpił co               
najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: 
a) gorączka (a w szczególności 38 st. C lub więcej) 
b) kaszel 
c) duszność a także każdej osoby, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów              
spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów: 
a) podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się          
transmisję SARS-CoV-2 (według aktualnych danych podawanych przez WHO), 
b) miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z             
przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym), c) pracowała lub        
przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono          
pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. 
3.Każdy Użytkownik jest zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania        
obowiązujących przepisów, wydanych w stosunku do niego orzeczeń, decyzji         
administracyjnych lub innych działań władczych mających na celu zapobieganie oraz          
zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dotyczy to w szczególności obowiązku            
noszenia środków ochrony osobistej na terenie Parku. Nieprzestrzeganie w/w przepisów i           
niedostosowanie się przez Użytkownika do w/w działań władczych może być podstawą           
odmowy wstępu na teren Parku lub nakaz jego natychmiastowego opuszczenia. 
4.Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych i zaleceń oraz          
decyzji Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)         
oraz innych organów administracji, a także obowiązujących w tym zakresie przepisów           
prawnych, mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem         
SARS-CoV-2. 
5.Podczas pobytu na terenie Parku każdy Użytkownik zobowiązany jest stosować          
stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń dotyczących zachowania           
szczególnych zasad bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2        
wydawanych przez pracowników. Właściciel Parku zastrzega sobie prawo do odmowy          



określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Parku lub nakazać jego            
natychmiastowe opuszczenie, w przypadku, którym dany Użytkownik lub ich grupa          
narusza zasady określone w ust. 2-5. 
6.W przypadku wystąpienia u Użytkownika jakiegokolwiek z objawów lub wystąpienia          
któregokolwiek z kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu,             
Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się przed wejściem na teren Parku oraz            
kontaktowania się z innymi Użytkownikami, a także do przestrzegania procedur          
określonych przez służby sanitarne i profesjonalistów medycznych, tj.: 
a) należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną (telefon           
infolinia NFZ 800 190 590 lub inny podany lokalnie) lub zgłosić się do oddziału              
obserwacyjno – zakaźnego (najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznymi), 
b) należy unikać kontaktu z innymi osobami (w tym innymi Użytkownikami), c)            
wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy wyjaśniać telefonicznie ze         
służbami sanitarnymi i profesjonalistami medycznymi, 
d) należy stosować się do zaleceń i decyzji podjętych przez służby sanitarne i             
profesjonalistów medycznych, 
e) poinformować Spółkę Funsport o decyzjach podjętych przez służby sanitarne i           
profesjonalistów medycznych, w szczególności w przypadku w którym u Użytkownika          
stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 a u Użytkownik przebywał na terenie Parku           
lub miał kontakt z jego obsługą, w okresie 21 dni przed wystąpieniem pierwszych             
objawów 
7.Każdy Użytkownik zobowiązany jest do: 
a) przed podejściem do strefy „Recepcja” zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, 
b) zachowania bezpiecznej odległości 2m od innych klientów przebywających na terenie           
parku, 
c) w trakcie oczekiwania do stanowiska kasowego, do ustawienia się w kolejce na             
wyznaczonym miejscu oraz zachowaniem odpowiedniej odległości od innych        
Użytkowników, 
d) do dezynfekcji rąk i długopisów, po każdorazowym ich użyciu, 
e) do dezynfekcji rąk, po każdorazowym dotknięciu części wspólnych tj. (klamki,           
poręcze, barierki itp.) 
f) w przypadku istnienia obowiązku noszenia środków ochron osobistej w obiektach           
sportowych / rozrywkowych (m.in. maseczki) Użytkownik zobowiązany jest do ich          
stosowania również na terenie Parku. 
g)do stosowania się do wszystkich procedur, zasad, ograniczeń wprowadzonych na          
Parku, pod rygorem nakazania jego opuszczenia. 



8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz zminimalizowania       
potencjalnego zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Parku, właściciel         
parku podejmie niezbędne działania, a w szczególności: 
a) udostępni dla Użytkowników środki do dezynfekcji rąk, 
b) przeprowadzi regularną dezynfekcję elementów wyposażenia Obiektu narażonych na         
częste dotykanie przez Użytkowników (np. poręcze, klamki, itp.) 
c) może wprowadzić badanie temperatury ciała każdego Użytkownika wchodzącego na          
teren Obiektu. 
9.W przypadku ograniczenia korzystania z szatni i pryszniców Użytkownicy zobowiązani          
są do przychodzenia w stroju sportowym. Na parku zostały wyznaczone miejsca na            
pozostawienie odzieży wierzchniej. Park trampolin GOjump nie ponosi jednak         
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w parku. 
10.W trosce o bezpieczeństwo klientów, zaleca się korzystanie z płatności          
bezgotówkowych. 
11.GOjump zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób przebywającej wewnątrz          
obiektu. 
12.Towar tj. gadżety Gojump oraz wszelkie akcesoria – zakupione w Gojump           
Bielsko-Biała ul. Legionów 26/28– nie podlega zwrotowi. 
13.Na terenie atrakcji obowiązuje system mający na celu egzekwowanie wprowadzonych          
obostrzeń – osobami upoważnionymi do wydawania upomnień jest personel parku. 
a) upomnienie ustne 
b) I żółta kartka 
c) II żółta kartka 
d) III czerwona kartka – wyproszenie z parku, bez możliwości zwrotów kosztów. 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Nadzór nad przestrzeganiem Aneksu do Regulaminu Obiektu sprawują pracownicy         
Parku. 
2.Każdy Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać fakt naruszenia niniejszego Regulaminu         
osobom wskazanym w ust. 1 powyżej. 
3.Dotychczasowe postanowienia Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin GOjump       
Bielsko-Biała oraz pozostałych regulaminów dostępnych pod adresem       
www.bielsko.gojump.pl/dokumenty/ pozostają w mocy. 
4.Regulamin zostaje wprowadzony począwszy od dnia 22 maja 2020 r. do odwołania            
(ustania stanu zagrożenia). 
5.Treść Regulaminu podaje się do wiadomości przez umieszczenie go na terenie Parku w             



miejscu dostępnym dla Użytkowników. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem: 

 

 

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

Rodzic/Opiekun/Uczestnik zajęć data/miejscowość 

 


