
REGULAMIN URODZIN 
PARKU TRAMPOLIN 
W LEGNICY

1.  Organizujący urodziny zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Ogólnym i 
Regulaminem szczegółowym Parku Trampolin Jump Heaven w Legnicy oraz ma obo-
wiązek zapoznać z tym regulaminem uczestników lub rodziców \ opiekunów.

2.  Organizujący urodziny zobowiązany jest do dostarczenia zgód podpisanych przez ro-
dziców \opiekunów uczestników urodzin.

3.  Zgody o których mowa w pkt. 2 dostępne są na stronie internetowej www.jumphe-
aven.pl/legnica lub w recepcji Parku Trampolin.

4.  Organizujący urodziny zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł gotów-
ką w dniu rezerwacji urodzin. 

5.  Organizujący ma prawo do zmiany terminu urodzin najpóźniej 3 dni przed urodzinami. 
W przypadku gdy Organizujący odwoła urodziny a nie poinformuje Organizatora w 
terminie ustalonym powyżej zaliczka przepada. 

6.  Uczestnicy urodzin muszą mieć ukończony 3 r.ż. ( uczestnicy poniżej 6 roku życia mu-
sza wejść z rodzicem / opiekunem).

7.  Każde dziecko pomiędzy 3, a 6 rokiem życia musi być pod opieką rodzica lub pełno-
letniego opiekuna.

8.  Organizator zapewnia na czas trwania urodzin  (tj. 2 godziny) salkę urodzinową, nakry-
cie stołu dla wcześniej zadeklarowanej liczby osób, napoje ( 4 litry soku, woda mine-
ralna niegazowana w nieograniczonej ilości ), animatora.

9.  Cena organizowanych urodzin wynosi

	 	 Poniedziałek	–	Czwartek		 55	ZŁ	/	OS.
	 	 Piątek	–	Niedziela	 	 	 65	ZŁ	/	OS.

10.  W cenę urodzin nie wliczono skarpetek antypoślizgowych. Każdy z uczestników zo-
bowiązany jest do posiadania skarpetek antypoślizgowych. Niedozwolone jest wej-
ście na trampoliny w zwykłych skarpetkach. Skarpetki do nabycia w recepcji koszt 7 
zł / para.

11.  Minimalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi 6 osób.
12.  Jeden animator może wziąć pod swoja opiekę maksymalnie 15 osób. W przypadku 

liczby uczestników przekraczających 15 osób istnieje potrzeba wynajęcia drugiego 
animatora a opłata za niego wynosi 70 zł. 

13.  W sytuacji, gdy Organizator nie będzie w stanie zapewnić opieki drugiego animatora, 
zastrzega sobie prawo do świadczenia roli opiekuna przez rodzica.

14.  Organizujący ma obowiązek powiadomić telefonicznie o zmianach w ilości uczestni-
ków:

 - dzień przed urodzinami, jeśli liczba uczestników nie przekroczy 15 osób,
 - tydzień przed urodzinami, jeśli liczba uczestników przekroczy 15 osób.


