
Regulamin strefy trampolin 

 
1. Wszystkie osoby korzystające z trampolin mają obowiązek zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz wszelkich pozostałych zasad 

bezpieczeństwa. Rozpoczęcie korzystania z trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się z 

niniejszym Regulaminem, jego zrozumieniem i pełną akceptacją, jak również z zapoznaniem się 

z filmem instruktażowym. Regulaminy są dostępne w recepcji obiektu, w miejscu ogólnie 

dostępnym, u obsługi obiektu oraz na stronie www.activezonetu.pl. 

  
2. Przed skorzystaniem z trampolin wskazane jest przeprowadzenie ćwiczeń rozgrzewających i 

rozciągających. Właściciel ACTIVE GROUP TU Sp. z o.o. ul. Cukrowników 3; 86-100 Świecie; 

NIP 5592054528, zwany dalej ACTIVE ZONE Swiecie, nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

osobowe, w tym urazy, obrażenia ciała, powstałe w wyniku nieprzeprowadzenia ww. ćwiczeń. 

  
3. Przed skorzystaniem z trampolin należy pozostawić w szatni niebezpieczne przedmioty, które 

mogą spowodować zniszczenia lub urazy, a w szczególności: zegarki, biżuterię, wszelkie 

przedmioty znajdujące się w kieszeniach, klucze, telefony, portfele, ubrania zawierające 

metalowe elementy mogące stanowić zagrożenie. 

  
4. Każda osoba korzystająca z trampolin w obiekcie ACTIVE ZONE Swiecie obowiązana jest do 

założenia i używania przez cały czas korzystania z trampolin specjalnych skarpet z silikonową 

powierzchnią antypoślizgową, które można kupić w recepcji ACTIVE ZONE Swiecie. 

  
5. Podczas korzystania z trampolin użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do instrukcji, 

poleceń i zaleceń obsługi obiektu. 

  
6. Podczas podskoków na jednym polu trampolinowym może znajdować się tylko jedna osoba. 

  
7. Osoba korzystająca z trampolin powinna wybijać się w środku pola zawsze z obu nóg i lądować 

na obie stopy. 

  
8. Podczas skakania na trampolinie użytkownik powinien znajdować się w rozkroku, jego nogi 

powinny być ugięte, a ręce wyciągnięte przed siebie dla zachowania odpowiedniego balansu 

ciała. 

  
9. W przypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją powinna być pozycja 

skulenia całego ciała. 

  
10. Do skakania służą jedynie elementy do tego przeznaczone, z wyłączeniem elementów 

konstrukcyjnych. 

  
11. Na terenie obiektu zabrania się:  

- biegania po trampolinach i pomiędzy trampolinami,  
- wskakiwania na pole trampolinowe zajęte przez innych użytkowników,  
- skakania po matach oddzielających trampoliny, siedzenia i lądowania na nich,  

- wskakiwania, wspinania się i wieszania się na siatce zabezpieczającej,  
- wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin,  
- przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne trampolin. 
  

12. Wszyscy użytkownicy trampolin powinni zwracać szczególną uwagę na innych użytkowników, w 

szczególności unikać kontaktu fizycznego z innymi użytkownikami. 

  

http://www.activezonetu.pl/


13. Zabrania się skakać do basenu z gąbkami głową w dół, a po wykonanym skoku należy 

obowiązkowo natychmiast opuścić basen. 

  
14. Nie wolno szukać w basenie zagubionych w nim przedmiotów. Fakt ten należy złościć obsłudze, 

pracownikowi trampolin. 

  
15. Nie wolno wyrzucać gąbek z basenu na teren trampolin. 

 
16. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło 

do kolizji z innymi użytkownikami 

  
17. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary, soczewki 

kontaktowe, aparaty słuchowe. 

  
18. Każdy użytkownik obowiązany jest do zaprzestania skakania w przypadku otrzymania takiego 

sygnału od osoby z obsługi trampolin. 

  
19. Wszystkie wątpliwości i pytania związane z niniejszym Regulaminem, dotyczące użytkowania 

obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym Regulaminie, należy kierować do obsługi, 

pracowników obiektu ACTIVE ZONE Swiecie. 

  
20. Właściciel ACTIVE ZONE Swiecie zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w 

dowolnym czasie, jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi użytkowników. 

  
21. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu, jak obowiązujące należy uznać również 

postanowienia Regulaminu ogólnego obiektu ACTIVE ZONE Swiecie. 

  
22. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021r i obowiązuje na czas nieokreślony. 


