
REGULAMIN WARSZTATÓW FREESTYLE CAMP WAKE/KITE EDITION 
 

1. Organizatorem warsztatów jest firma JUMPCITY Maciej Leśniak, ul. T. Wendy 7/9,           

81-341 Gdynia, NIP 586 220 61 10. 

2. Uczestnikami Freestyle Camp mogą być osoby w dowolnym wieku. 

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczenia pisemnej zgody rodziców na         

udział w warsztatach.  

4. Uczestnicy  warsztatów  przebywają pod opieką kadry prowadzącej zajęcia        

sportowo-rekreacyjne w godzinach podanych w programie.  

5. Zajęcia odbywać się będą dniach 21-23.08.2015 r. 

6. Zapisy możliwe są w formie telefonicznej pod nr 58 380 07 70, elektronicznej:             

rezerwacja@jumpcity.pl  oraz na miejscu w Recepcji JUMPCITY. 

7. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 559 zł. Pierwsze pięć osób objętych jest            

promocyjną ceną w wysokości 499 zł za osobę. 

8. Warunkiem zapisania do grupy jest uiszczenie zaliczki w wysokości 200 zł najpóźniej            

7 dni od daty zgłoszenia. Brak płatności skutkuje automatycznym anulowaniem          

rezerwacji. Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem           

zajęć. 

9. Zapisy i zgłoszenia są przyjmowane od dnia 26.06.2015 r.  

10. W przypadku niezebrania grupy minimum 10 osób do 17.08.2015 warsztaty zostaną           

odwołane. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani 18.08.2015 roku drogą mailową          

bądź telefoniczną. Cała kwota uiszczona przez uczestnika, zostanie w tym          

przypadku zwrócona. 

11. Cena zawiera: 

a. opiekę instruktorów 

b. 15 h zajęć akrobatycznych 

c. 3 dniowy karnet no limit na skakanie w JUMPCITY 

d. 45min pływanie w wakepark Sławutówko 

e. ubezpieczenie NNW 

f. dodatkowe animacje, jak videoanaliza, integracja oraz inne atrakcje        

przygotowane przez trenerów poza godzinami zajęć akrobatycznych. 

12. Nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty w przypadku niestawienia się uczestnika           

pierwszego dnia zajęć bez wcześniejszego poinformowania organizatora. 



13. W przypadku rezygnacji z rezerwacji udziału w warsztatach wpłacony zadatek nie           

podlega zwrotowi. W przypadku realizacji rezerwacji zadatek zostanie zaliczony w          

poczet należności Klienta. 

14. Nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty w przypadku niestawienia się uczestnika           

pierwszego dnia zajęć oraz w przypadku rezygnacji po rozpoczęciu turnusu, za           

wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 15. 

15. W przypadku kontuzji doznanej podczas ćwiczeń w JUMPCITY, która uniemożliwia          

dalsze uczestnictwo w zajęciach, zwrot kosztów rezerwacji odbywa się na podstawie           

paragonu (za wyjątkiem zadatku), zaświadczenia od lekarza oraz pisemnego opisu          

sytuacji złożonego w Recepcji JUMPCITY. 

16. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania Zgody Rodzica na udział          

dziecka w zajęciach sportowych i dostarczenie jej do Recepcji parku najpóźniej           

pierwszego dnia  warsztatów Freestyle Camp. 

17. Liczebność grup wyniesie maksymalnie 20 uczestników. 

18. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub          

prawni opiekunowie. 

19. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,       

niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane       

upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem z  “Freestyle Camp         

WAKE/KITE Edition” 

20. Organizator nie odpowiada za rzeczy i pieniądze pozostawione na obiekcie przez           

dziecko w czasie  “Freestyle Camp WAKE/KITE Edition” 

21. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek: 

a. bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących      

zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych; 

b. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia; 

c. użytkować przekazany do ich dyspozycji sprzęt rekreacyjno-sportowy       

zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania         

porządku na terenie Parku Trampolin JUMPCITY; 

d. stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących na         

obiekcie JUMPCITY, z którymi zostaną zapoznani. 

22. Uczestnik jest świadomy i akceptuje fakt, że w trakcie korzystania z obiektu mogą             

być wykonywane krótkie filmy i fotografie wyłącznie dla celów reklamowych i           

marketingowych JUMPCITY.  

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz harmonogramu zajęć.  

 


