REGULAMIN PROMOCJI
„SUMMER PASS 2020”

1. Organizatorem promocji „SUMMER PASS 2020” jest JC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000540677 w odniesieniu
do Parków Trampolin położonych w Gdańsku, Katowicach i Rumi oraz Maciej Leśniak
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JUMPCITY Maciej Leśniak z siedzibą w
Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, NIP: 5862206110, Regon: 221881251 w
odniesieniu do Parku Trampolin mieszczącego się w Gdyni, zwani dalej „Organizatorem”
lub wymiennie „JUMPCITY”.
2. Niniejszy regulamin zawiera szczegółowe informacje o zasadach organizacji promocji
„SUMMER PASS 2020”, jej przebiegu i prawach oraz obowiązkach uczestników.
3. Promocja dotyczy wyłącznie ceny zakupu karnetu imiennego „SUMMER PASS 2020” w
okresie od dnia 26.06.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.
4. Karnet imienny zakupiony w trakcie promocji „SUMMER PASS 2020” jest ważny do dnia
31.08.2020 r. na każdym obiekcie niezależnie od miejsca jego zakupu i uprawnia do
korzystania z obiektów bez limitu czasowego, jednak pod warunkiem, o którym mowa w
pkt. 8.
5. Cena zakupu karnetu do dnia 20.06.2020 r. lub do wyczerpania karnetów objętych
promocją
wynosi 99 zł. Cena zakupu karnetu po dniu 20.06.2020 r. lub do
wyczerpania karnetów objętych promocją wynosi 149 zł. Cena zakupu karnetu poza
limitem określonym w pkt. 6 wynosi 199 zł.
6. Ilość karnetów objętych promocją jest ograniczona:
− karnet w cenie 99 zł – 20 sztuk na obiekt,
− karnet w cenie 149 zł – 50 sztuk na obiekt,
7. Cena zakupu karnetu różni się w zależności od daty zakupu, jednakże zakupiony karnet
zawsze obowiązuje do końca okresu trwania promocji, tj. karnet zakupiony np.
20.07.2020 r. będzie ważny do dnia 31.08.2020 r.
8. Organizator zastrzega że na każdym obiekcie jednocześnie może przebywać
ograniczona liczba osób. Aby zagwarantować sobie możliwość wejścia na obiekt w

konkretnej dacie i godzinie, prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub mailową
w wybranej placówce. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji i jednoczesnym
wyczerpaniu limitu osób mogących jednocześnie przebywać na obiekcie, organizator
zastrzega, że może nie wpuścić na obiekt posiadacza karnetu imiennego.
9. W celu wejścia na obiekt, posiadacz karnetu jest zobowiązany do okazania karnetu oraz
dokumentu potwierdzającego tożsamość na recepcji wybranego parku JUMPCITY.
Okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość jest obligatoryjne.
10.Organizator zastrzega, że w przypadku zamknięcia obiektów z powodu zagrożenia
epidemiologicznego wywołanego przez wirusa SARS – CoV – 2 (COVID-19), promocja
może zostać przedłużona o ilość dni przez które dany obiekt nie funkcjonował w trakcie
trwania promocji.
11. Organizator nie przewiduje zwrotu uczestnikowi kosztów niewykorzystanego karnetu ze
względu na kontuzję uniemożliwiającą mu korzystanie z karnetu. W przypadku
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego doznanie kontuzji, istnieje
możliwość przepisania karnetu na wskazaną osobę.
12. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystając z promocji „SUMMER PASS 2020”,
zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu korzystania z JUMPCITY, który jest
dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w recepcji.
13. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak również
pozostałych Regulaminów obowiązujących na terenie JUMPCITY.
14. Klient przystępujący do zakupu promocyjnego, akceptuje ustalone przez Organizatora
zasady realizacji tego biletu i zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu karnetów
promocyjnych.
15. Regulamin karnetów promocyjnych dostępny jest w recepcji JUMPCITY oraz na stronie
internetowej.

