
Regulacje obowiązujące w obiekcie „mania skakania trampoliny & park linowy” 

 

 

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO!!! 

 

Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z AKCEPTACJĄ REGULAMINU i regulacji 

obowiązujących w obiekcie „mania skakania trampoliny & park linowy”. 

 

 Skakanie na trampolinach jest aktywnością klasyfikowaną, jako sport ekstremalny,  a co za tym 

idzie zawierającą element ryzyka i niebezpieczeństwa, dlatego niezwykle ważne jest, aby 

uczestnicy zabawy w „mania skakania trampoliny & park linowy” byli świadomi zagrożenia i 

szczegółowo zapoznali się   z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w „mania skakania 

trampoliny & park linowy”. Każdy uczestnik powinien być świadomy swoich indywidualnych 

predyspozycji i umiejętności  oraz dostosować do nich rodzaj wybranych atrakcji w „mania 

skakania trampoliny & park linowy”. 

 Naszym nadrzędnym celem jest, aby przeżyli Państwo niezapomnianą zabawę i wyszli                 

z poczuciem satysfakcji oraz niezapomnianymi wrażeniami, jakie niosą podskoki i loty:). Dlatego 

zrobimy wszystko, aby zapewnić Państwu wysoki poziom naszych usług i możliwie jak największe 

bezpieczeństwo podczas zabawy. W związku z tym zapewniamy, że nasz sprzęt jest wykonany          

z najwyższej jakości materiałów posiadających niezbędne certyfikaty i atesty. Przeprowadzamy 

okresowe kontrole sprzętu i sprawdzamy ich bezpieczeństwo oraz poziom zużycia elementów 

konstrukcyjnych. Zapewniamy także opiekę naszego wykwalifikowanego zespołu w trakcie trwania 

zabawy, który służy informacją i w razie problemów może udzielić podstawowej pomocy 

(pracownicy znajdują się cały czas na przestrzeni „mania skakania trampoliny & park linowy” i 

obserwują przebieg zabawy). 

 Aby zapewnić Państwu możliwie najlepszą zabawę należy bezwzględnie przestrzegać zasad, 

które są ściśle wyznaczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo Twoje, jak i innych 

korzystających z zabawy uczestników. Przed wejściem do „mania skakania trampoliny & park 

linowy” zostaną Państwo zapoznani z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Dodatkowo każda z 

osób, która nie ukończyła 18 roku życia zobowiązana jest dostarczyć na pierwsze skakanie 

podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie z „mania skakania trampoliny & park 

linowy”. Każda z osób, która nie ukończyła 13 roku życia skacze pod opieką rodzica lub 

upoważnionego (pełnoletniego) opiekuna.   

 

 

REGULAMIN „mania skakania trampoliny & park linowy”: 

 

 

Obiekt „mania skakania trampoliny & park linowy” zlokalizowany przy ul. Krochmalnej 13 I w 

Lublinie jest prowadzony przez KSJ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Lublinie 

w ramach oddziału KSJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Lublinie – Centrum 

Aktywności.  

 

Użytkownicy „mania skakania trampoliny & park linowy” mogą skorzystać z następujących 

atrakcji: park linowy, ścianka wspinaczkowa, dodgeball arena (boisko do zbijaka, siatkówki na 

trampolinach oraz swobodnego skakania), trampoliny z koszami, basen z kładkami, strefa trampolin 

do skoków do basenu, basen z gąbkami, zjazd tyrolski. 

 

Specyfika korzystania z „mania skakania trampoliny & park linowy”, nawet w najprostszej formie 

rekreacyjnej, wymaga ostrożności i fizycznych predyspozycji. Nieuniknione upadki mogą nieść 

trudne do przewidzenia konsekwencje zdrowotne. Każdy, kto świadomie podejmuje decyzję o 



skorzystaniu z „mania skakania trampoliny & park linowy” czyni to na własne ryzyko. Ewentualne 

zaistniałe wypadki należy zgłaszać niezwłocznie w dniu zdarzenia w Recepcji lub do instruktora. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Regulamin „mania skakania trampoliny & park linowy” (zwany dalej Regulaminem) określa 

zasady i tryb korzystania z obiektu i jego wyposażenia.  

2. Wszystkie osoby korzystające z „mania skakania trampoliny & park linowy” zobowiązane są do 

zapoznania się z Regulaminem, bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień oraz 

stosowania się do jego zapisów. 

3. Zakup biletu uprawniającego do korzystania ze wszelkich atrakcji „mania skakania trampoliny & 

park linowy” jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

4. Wejście na teren „mania skakania trampoliny & park linowy” jest równoznaczne z zapoznaniem 

się i akceptacją zapisów Regulaminu. 

5.Na terenie całego obiektu „mania skakania trampoliny & park linowy” znajduje się system 

monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w postaci kamer telewizji przemysłowej, czego jest 

świadoma i akceptuje ten fakt każda osoba korzystająca z atrakcji obiektu. Obraz jest rejestrowany 

w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa na obiekcie. Nagrania 

kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, 

którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr 

osobistych oraz godności użytkowników.  

6. Wejście na teren „mania skakania trampoliny & park linowy” stanowi jednoznaczną zgodę na 

użycie swojego wizerunku w relacji foto i video zrealizowanej na terenie obiektu. Materiały foto i 

video wykonane na terenie obiektu mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych 

obiektu, a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co osoba wchodząca na teren 

obiektu wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie „mania skakania trampoliny & park 

linowy” nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym 

zakresie.  

7. Informacje dotyczące „mania skakania trampoliny & park linowy” są zamieszczone na stronie 

internetowej www.maniaskakania.pl. 

 

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA  

 

1.Korzystanie z „mania skakania trampoliny & park linowy” jest możliwe na podstawie 

zakupionego biletu na miejscu lub za pośrednictwem internetu zgodnie z cennikiem obowiązującym 

w obiekcie.  

2. Z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy” mogą korzystać osoby, które ukończyły 5 

lat oraz których waga nie przekracza 100 kg, z wyłączeniem parku linowego/ścianki 

wspinaczkowej, gdzie mogą korzystać osoby, które ukończyły 7 lat oraz których waga nie 

przekracza 60 kg, a wzrost nie przekracza 175 cm.  

3. Strefa trampolin, ścieżki akrobatyczne oraz strefa basenu z gąbkami przeznaczona jest do 

korzystania przez osoby od 5 do 13 lat pod nadzorem rodzica lub upoważnionego (pełnoletniego) 

opiekuna, natomiast osoby od 13 do 18 lat na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna 

prawnego na korzystanie z „mania skakania trampoliny & park linowy”. Z parku linowego/ścianki 

wspinaczkowej mogą korzystać osoby od 7 do 18 lat na podstawie w/w zgody rodzica/opiekuna 

prawnego. Wiek dziecka należy udokumentować posiadaniem do okazania ważnego dokumentu ze 

zdjęciem. 

4. Z „mania skakania trampoliny & park linowy” mogą korzystać grupy zorganizowane jako zespół 

osób (min. 10 osób) pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej osoby 

posiadającej stosowne uprawnienia (tzw. Opiekuna grupy), który reprezentuje organizatora 

zajęć/pobytu. Opiekun grupy ma obowiązek zapoznać podopiecznych z Regulaminem, uiścić opłatę 

z korzystanie, stałego kontrolowania liczby i zachowania uczestników grupy w trakcie korzystania 



z atrakcji obiektu. Uczestnicy grupy w ramach użytkowania obiektu zobowiązani są 

podporządkować się poleceniom Opiekuna grupy i personelu „mania skakania trampoliny & park 

linowy” oraz przestrzegać Regulaminu. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec 

podopiecznych przymusu korzystania z atrakcji obiektu. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za 

zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania w „mania skakania 

trampoliny & park linowy” oraz za szkody spowodowane przez podopiecznych w trakcie 

korzystania z obiektu. 

5. Mogą zostać ustalone odrębne zasady korzystania z „mania skakania trampoliny & park linowy” 

lub odpłatności z tytułu korzystania z obiektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

6. Użytkownicy „mania skakania trampoliny & park linowy” powinni dostosować rodzaj wybranej 

trampoliny do swoich indywidualnych predyspozycji i umiejętności, a także doświadczenia w tego 

rodzaju zabawie. 

7. Użytkownicy obiektu nie powinni wykonywać skoków i ewolucji przewyższających swoje 

zdolności fizyczne i motoryczne. 

8. Należy cały czas zwracać uwagę na innych uczestników zabawy – nie jesteś w parku sam! 

9. Bezwzględnie zabronione jest korzystanie z obiektu bez zmienionego obuwia oraz z gołymi 

stopami, przez cały czas zabawy należy mieć  na sobie specjalne skarpetki z silikonową 

powierzchnią antypoślizgową, które można kupić w Recepcji. 

10. Tylko jedna osoba może przebywać w tym samym czasie na jednej trampolinie.  

11. Ścieżki akrobatyczne są przeznaczone do wykonywania skoków wyłącznie przez doświadczone 

osoby. 

12. Na ścieżce akrobatycznej może przebywać jedna osoba. 

13. Zaleca się wygodny strój do ćwiczeń fizycznych. Przed skorzystaniem z atrakcji „mania 

skakania trampoliny & park linowy” należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów. 

14. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży, u których wysiłek  

fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny korzystać 

z atrakcji obiektu. 

15. Korzystanie z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy” jest aktywnością sportową i 

wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń ciała. Każdy korzysta z atrakcji obiektu na 

własną odpowiedzialność. Każdy użytkownik powinien być świadomy swoich możliwości 

fizycznych i stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń. W związku z 

tym użytkownikom przed skorzystaniem z atrakcji obiektu zaleca się odpowiednie przygotowanie 

organizmu indywidualnie dobrane do swoich możliwości fizycznych i wiekowych w postaci tzw. 

rozgrzewki, tak jak przed każdą aktywnością sportową.  

16. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub uszkodzenia ciała, bez względu na jego 

charakter, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym personel obiektu.  

 

§ 3 ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE  

 

1. Użytkownicy „mania skakania trampoliny & park linowy” zobowiązani są do utrzymania 

czystości i porządku oraz korzystania z obiektu oraz jego urządzeń w sposób nie przynoszący ich 

zniszczenia, a jednocześnie do zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu w obiekcie 

celem zapewnienia bezpiecznego korzystania zarówno dla siebie jak i innych użytkowników, w 

szczególności zabrania się:  

a/ picia, jedzenia i żucia gum podczas zabawy, 

b/ wnoszenia napojów i jedzenia na teren obiektu, 

c/ palenia tytoniu, spożywania alkoholu czy jakichkolwiek substancji odurzających na terenie 

obiektu, a także wnoszenia w/w oraz korzystania pod ich wpływem z obiektu, 

d/ wprowadzania zwierząt do obiektu, 

e/ nieobyczajnego zachowania, w tym używania wulgaryzmów, 

f/ wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych lub mogących stanowić zagrożenie dla korzystających 

z obiektu, 



g/ fotografowania i filmowania bez zgody przedstawicieli obiektu, 

h/ skakania i wspinania się z telefonami komórkowymi, aparatami fotograficznymi lub kamerami, 

i/ skakania lub korzystania z parku linowego jeśli w pobliżu nie ma kogoś z obsługi, 

j/ posiadania przy sobie kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które 

mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu Twojemu 

lub innych uczestników, 

k/ korzystania z obiektu bez wcześniejszego opróżnienia kieszeni ze wszystkich przedmiotów, w 

szczególności przed wejściem na trampoliny i inne urządzenia obiektu, czy skorzystaniem z parku 

linowego, 

l/ pozostawiania ubrań na trampolinach, linach, siatkach i piankach, 

ł/ wspinania się po ścianach, 

m/  wzajemnego siłowania, popychania i uprawiania walk podczas skakania na trampolinach, 

n/ kładzenia i wspinania po siatkach i osłonach, 

o/ leżenia i siedzenia na trampolinach i matach zabezpieczających(jeśli jesteś zmęczony i musisz 

odpocząć należy opuścić trampolinę), 

p/ przeskakiwania z trampoliny na trampolinę, 

r/ skakania na każdym etapie ciąży. 

 

2. Użytkownicy nieprzestrzegający postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszeni (usunięci) z 

obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.  

 

§ 4 SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE korzystania ze ścianki wspinaczkowej i BASENÓW 

Z PIANKAMI oraz KOSZYKÓWKI 

 

1. Zakaz korzystania ze ścianki wspinaczkowej poniżej 7 roku życia, a basenów z piankami poniżej  

5  roku życia. Zarówno ze ścianki wspinaczkowej, jak i z basenów z piankami jednocześnie może 

korzystać maksymalnie 15 osób. 

2. Nigdy nie nurkuj głową w basenie z piankami – stopy zawsze pierwsze! Bezwzględny zakaz 

skoków do basenu na głowę. 

3. Upewnij się, że wylądujesz na swoich stopach, pośladkach lub plecach. 

4. Upewnij się, że nie wylądujesz na innym uczestniku obiektu.  

5. Sprawdź czy Twoje kieszenie są puste oraz, że nie masz na sobie biżuterii oraz innych 

elementów, które mogą ci spaść lub wypaść. 

6. Przed wskoczeniem do basenu upewnij się, że masz miejsce na skok. 

7. Pozwól innym uczestnikom najpierw opuścić basen. 

8. Skoki do basenu tyłem są zabronione. 

9. Zakaz popychania innych do basenu. 

10. Zakaz wynoszenia i wyrzucania gąbek z basenu. 

11. Sam opuść basen po wylądowaniu, tak szybko jak tylko to możliwe. 

12. Nie zakopuj siebie lub innych w basenie. 

13. Przed rozpoczęciem wspinaczki upewnij się, że masz na to miejsce. 

14. Na ściance wspinaczkowej zachowaj bezpieczny odstęp od pozostałych uczestników. 

15. Bezwzględny zakaz spychania i zrzucania innych uczestników ze ścianki wspinaczkowej.  

16. W ramach tzw. koszykówki nie wolno korzystać ze sprzętu bez wiedzy instruktora. 

17. Nie wolno kopać piłki. 

18. Nie wolno celować piłką w okolice głowy lub szyi innych uczestników. 

19. Nie wolno wieszać się na koszach do koszykówki. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Każda osoba korzystająca z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy” jest świadoma i 

akceptuje fakt, że „mania skakania trampoliny & park linowy” zwolniona jest całkowicie od 



jakiekolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody użytkowników, w tym zwłaszcza urazy, 

uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z „mania skakania trampoliny & park 

linowy”, za wyjątkiem szkód powstałych z umyślnej winy „mania skakania trampoliny & park 

linowy”. W szczególności „mania skakania trampoliny & park linowy” nie odpowiada za szkody 

powstałe wskutek korzystania z atrakcji obiektu niezgodnie z Regulaminem, wskazaniami i 

poleceniami personelu, czy też z wyłącznej winy użytkowników. 

2. Każda osoba korzystająca z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy” jest świadoma i 

akceptuje fakt, że „mania skakania trampoliny & park linowy” zwolniona jest całkowicie od 

jakiekolwiek odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu lub w jego 

otoczeniu, jak również za zniszczenia, kradzież czy uszkodzenia w przedmiotach należących do 

osób korzystających z „mania skakania trampoliny & park linowy”, za wyjątkiem szkód powstałych 

z umyślnej winy „mania skakania trampoliny & park linowy”.  

3. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają             

za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 lat. 

4. Użytkownicy „mania skakania trampoliny & park linowy” są zobowiązani do natychmiastowego 

powiadamiania personelu o zauważonych usterkach lub wypadkach.  

5. Użytkownicy „mania skakania trampoliny & park linowy” ponoszą pełną odpowiedzialność 

finansową za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz inne szkody, które spowodowali podczas 

pobytu na obiekcie do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez „mania skakania 

trampoliny & park linowy” korzyści.  

6. Za wstęp wykupiony a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany nie dokonuje się 

zwrotów poniesionych opłat. 

7. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji na specjalne eventy, w takim przypadku 

odpowiednia informacja będzie umieszczona na stronie internetowej. 

8. Zastrzegamy prawo do odmowy wstępu na teren „mania skakania trampoliny & park linowy” wg 

własnego uznania bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem obiektu. 

9. Za utracone transpondery i klucze do szafek należy uiścić opłatę w wysokości: 

Transponder 50 zł, Kluczyk do szafki/szafki 30 zł. 

10. Wszelkie uwagi związane z działalnością „mania skakania trampoliny & park linowy” należy 

zgłaszać w Recepcji.  

 

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI "mania skakania trampoliny & park linowy": 

 

1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej 

www.maniaskakania.pl oraz w Recepcji. Przy czym zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen 

biletów, rodzajów biletów oraz innych ich cech. Uprawnienie to nie ma wpływu na realizację już 

zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.  

2. Opłatę za bilet pobiera się z góry, wedle obowiązującego w chwili zakupu cennika i nie podlega 

ona zwrotowi ani w całości ani w części, chyba że niewykonanie usługi nastąpiło z wyłącznej 

umyślnej winy "mania skakania trampoliny & park linowy". 

3. Użytkownik (każda osoba korzystająca z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy”) 

może dokonać rezerwacji biletów na stronie internetowej www.maniaskakania.pl. 

4. Składając zamówienie i uiszczając stosowną opłatę Użytkownik nabywa prawo do skorzystania z 

usług "mania skakania trampoliny & park linowy" w określonym w treści biletu terminie. Tym 

samym każda osoba korzystająca z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy” jest 

świadoma i akceptuje fakt, że w ten sposób zostaje oznaczony dzień lub okres świadczenia usługi. 

5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia za 

pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. 

6. Cena zakupu biletu jest wiążąca według chwili złożenia zamówienia, a Użytkownik składając 

zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za zamówione bilety. 



7. Każda osoba korzystająca z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy” jest świadoma i 

akceptuje fakt, że „mania skakania trampoliny & park linowy” nie ponosi odpowiedzialności za 

niezłożenie lub błędne złożenie przez Użytkownika zamówienia lub niedostarczenie mu 

potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym adresem 

poczty e-mail podanym przez Użytkownika, problemami z siecią interenet lub innymi 

okolicznościami, na które „mania skakania trampoliny & park linowy” nie ma wpływu.  

8. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumentom 

kupującym bilet wstępu do „mania skakania trampoliny & park linowy” nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że 

zgodnie w/w podstawą prawną prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje 

konsumentom w odniesieniu do usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi 

lub sportowymi jeżeli oznaczony jest dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym 

„mania skakania trampoliny & park linowy” nie ponosi odpowiedzialności za niemożność 

skorzystania przez Użytkownika z już zakupionego biletu z przyczyn leżących po stronie 

Użytkownika. W szczególności zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w "mania skakania trampoliny & park linowy": 

 

Osoby korzystające z wszelkich atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy” (a w imieniu 

osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni) oświadczają, że zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z korzystaniem przez 

nie z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy. Oświadczają również, że wyrażają zgodę 

na przetwarzanie ich danych osobowych wizerunkowych do celów związanych z utrzymywaniem 

bezpieczeństwa i porządku w obiekcie oraz budowaniem pozytywnego wizerunku Administratora w 

przestrzeni publicznej i mediach. Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO, otrzymują informację, że: 

1. Administratorem podanych danych jest KSJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Lublinie, przy ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin, prowadzącą w ramach oddziału Centrum 

Aktywności, przy ul. Krochmalnej 13i w Lublinie obiekt „mania skakania trampoliny & park 

linowy”. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych: tel. 607 222 220, 

e-mail: info@ksj.lublin.pl. 

2. Przetwarzanie podanych danych osobowych będzie się odbywać: 

a/ w sytuacji osób niepełnoletnich na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na 

ich przetwarzanie, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu 

związanym z korzystaniem przez dziecko z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy” 

oraz utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku w obiekcie jak również budowaniem pozytywnego 

wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach; 

b/ dla realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO), a sytuacji osób niepełnoletnich – na potrzeby 

weryfikacji, na podstawie wieku, że dziecko ma prawo przebywać na terenie obiektu oraz 

dokonania rezerwacji; 

c/ obsługi reklamacji i skarg związanych z korzystaniem z obiektu „mania skakania trampoliny & 

park linowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

d/ niezbędnym dla realizacji obowiązku prawnego takiego jak wystawianie paragonów i faktur 

(art.6 ust.1 lit.c RODO ); 



e/ w celach: ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym będącym 

w zarządzie Administratora oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

3. Dane przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 2 a i b przetwarzane będą przez okres 

niezbędny dla realizacji tych celów. Dane przetwarzane w celach 2 c i d przetwarzane będą przez 

okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizowany jest obowiązek prawny. Dane 

przetwarzane w celach 2 e przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

Administratorowi i przysługujących przeciwko niemu.  

4. Odbiorcami przekazanych danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Posiadają prawo do: 

a/ żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, 

jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego i nie 

występują inne nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania; 

b/ cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na 

podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania; 

c/ wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

zakresie naruszenia zasad ochrony danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędnym do realizacji celów, dla 

których są przetwarzane wskazanych w punkcie 2.  

7. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym 

ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub 

organizacyjnych. 

 

 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i regulacjami obowiązującymi w obiekcie „mania 

skakania trampoliny & park linowy” i jednocześnie prosimy o ich przestrzeganie. 

 

Niezastosowanie się do którejkolwiek z powyższych zasad skutkuje utratą twojego czasu                   

w „mania skakania trampoliny & park linowy”. 


