REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
Administratorem danych jest KM2L Spółka z o.o., z siedzibą prz ul. Fabryczna 3, 59-220 Legnica, NIP 955 2464 340.
Park Trampolin Jump Heaven Legnica posiada 3 strefy szatni.
2 strefy szatni uniwersalnej oraz szatnię damską i męską.

1. Regulamin korzystania z szatni powstał w celu ochrony mienia użytkowników.
2. W przypadku grup, każda ma w szatni przyporządkowane szafki.
3. Kluczyki wydawane są na recepcji po uiszczeniu kaucji w wysokości 10zł .
4. Za zgubienie kluczyka do szatni użytkownik ma obowiązek uiścić opłatę w wysokości 15 zł.
5. Zmiana obuwia na skarpety antyposlizgowe jest dla wszystkich korzystających z atrakcji Parku Trampolin oraz
Placu Zabaw obowiązkowa.
6. Okrycia i worki z obuwiem użytkownicy pozostawiają w szafkach, do których klucz uzyskali od recepcji Parku
Trampolin Jump Heaven.
7. W przypadku pozostawienia rzeczy w otwartej szafce, do której użytkownik nie posiada klucza, Administrator nie
ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczyl
8. Rękawiczki, czapki i inne drobne elementy odzieży należy włożyć do kieszeni lub zabezpieczyć tak, aby nie wypadły.
9. W przypadku grup zorganizowanych w czasie korzystania z atrakcji obowiązuje zakaz przebywania użytkowników w
szatni. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może wejść do szatni za zgodą pracownika obsługi lub opiekuna
grupy.
10. Na terenie szatni mogą przebywać osoby (rodzice, opiekunowie), które przyprowadzają lub odprowadzają
użytkowników do Parku Trampolin Jump Heaven.
11. Osoby korzystające z szatni zobowiązane są dbać o wygląd, czystość i porządek pomieszczeń.
12. O wszelkich zauważonych zniszczeniach lub kradzieżach użytkownicy mają obowiązek poinformować pracownika
obsługi lub opiekuna.
13. Nie wolno przewieszać odzieży, przestawiać obuwia należącego do innych użytkowników. W przypadku zajęcia
szafki przez innego użytkownika, należy ten fakt zgłosić pracownikowi Parku Trampolin.
14. Rzeczy pozostawione w otwartej szafce zostają uznane za rzeczy znalezione. Należy się po nie zgłosić do obsługi
Parku Trampolin Jump Heaven.
15. Rzeczy, które nie zostaną zabrane do domu ze względów sanitarnych ulegają wyrzuceniu.
16. Za szkody poczynione w szatni przez osobę nieletnią odpowiadają materialnie jego rodzice.
17. Przestrzeganie regulaminu wchodzi w zakres korzystania z usług Parku Trampolin.

