REGULAMIN OGÓLNY AKROPARKU

Informacje ogólne
1. Podmiotem prowadzącym Park Trampolin AKROPARK Lublin (zwanym dalej „Parkiem” lub wymiennie
„AKROPARKIEM”) jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bychowo Witold Zgubiński z siedzibą w Lublinie
20-315 przy ul. Witosa 16B, wpisane w rejestrze REGON: 430231784, o numerze NIP: 712-000-05-26, zwane dalej
organizatorem.
2. Miejscem prowadzenia usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bychowo Witold Zgubiński
jest AKROPARK mieszczący się przy ul.Witosa 16F 20-315 Lublin, tel. , e-mail:
3. Adresem korespondencyjnym jest AKROPARK ul.Witosa 16F 20-315 Lublin, tel. , e-mail:
4. Niniejszy regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Parku, w szczególności
osoby, które dokonały zakupu biletów wstępu,zwane dalej w postanowieniach niniejszego regulaminu
„Użytkownikami”.
5. Wszystkie osoby korzystające z Parku, zwane dalej Uczestnikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym
regulaminem.
6. Wejście na teren Parku jest równoznaczne z zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz wszelkich
regulaminów szczegółowych. Treść regulaminów dostępna jest na naszej stronie internetowej www.akropark.pl
7. Korzystanie z Parku może być objęte dodatkowymi regulaminami szczegółowymi (treść instrukcji, zasad korzystania
z poszczególnych stref Parku), w takim przypadku wprowadzeniach regulaminów szczegółowych postanowienia
niniejszego regulaminu pozostają w mocy i są nadal wiążące.
8. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prosimy zwracać się do personelu obsługi Parku.
9. Aby korzystać z Parku i wszystkich znajdujących się w nim stref należy posiadać ważny bilet wstępu (rodzaje i ceny
biletów są dostępne w recepcji oraz na stronie internetowej www.akropark.pl oraz zaakceptować niniejszy regulamin
(akceptacji regulaminu można dokonać poprzez rejestrację przez stronę internetową www.akropark.pl lub pisemnie
na miejscu w Parku wypełniając formularz rejestracyjny).
10. Podczas pobytu na terenie AKROPARKU należy bezwzględnie stosować się do zaleceń obsługi Parku.
11. Na każde zgłoszenie Uczestnika personel obsługi Parku udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej. W przypadku
potrzeby udzielenia pierwszej pomocy oraz informację o wypadku mającym na terenie Parku zgłaszać można do
każdego pracownika Parku.
12. AKROPARK informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika.
13. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku
doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który był spowodowany nie stosowaniem się do poleceń i uwag obsługi
Parku lub korzystał z urządzeń w sposób niezgodny z instrukcją. Takie oświadczenie Uczestnik składa w momencie
podpisania oświadczenia zdrowotnego oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
14. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Parku rejestrowany jest obraz za pomocą kamer przemysłowych. Obraz
rejestrowany jest dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Parku z zachowaniem nienaruszalności
ich dóbr osobistych.
15. Osoby korzystające z Parku wyrażają zgodę na rejestrację oraz nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku
zarejestrowanego podczas pobytu w AKROPARKU dla celów reklamowych i marketingowych. Zgoda udzielona jest
na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.

Informacje organizacyjne
16. Osoby nie stosujące się do zaleceń obsługi Parku, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu
lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Parku bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek
odszkodowania z tego tytułu.
17. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, spożywania
alkoholu oraz jakichkolwiek substancji odurzających, a także wnoszenia alkoholu na teren Parku. Osoby będące pod

wpływem alkoholu lub substancji odurzających lub zachowujące się w sposób jakby były pod wpływem takich
środków będą zmuszone opuścić Park bez zwrotu kosztów za niewykorzystany bilet.
18. Na terenie Parku obowiązuje bezwględny zakaz wnoszenia lub posiadania broni oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających na terenie Parku.
19. Na teren Parku wolno wprowadzać zwierzęta w miejscu tylko i wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez personel
obłsugi Parku z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod warunkiem bezwzględnej odpowiedzialności za
pobyt zwierzęcia.
20. Wszelkie przypadki naruszania regulaminu, niebezpiecznych zachowań, kontuzji prosimy zgłaszać bezzwłocznie
personelowi Parku.
21. AKROPARK zastrzega, by wartościowe i osobiste rzeczy pozostawiać w zamkniętych na klucz szafkach w celu
zminimlizowania ryzka kradzieży oraz zagubienia cennych rzeczy. Za pozostawione, zgubione, zniszczone i
skradzione wartościowe rzeczy bez nadzoru AKROPARK nie odpowiada, a Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie
rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku kradzieży czy zagubienia cennych rzeczy.
Takie oświadczenie Uczestnik składa w momencie podpisania oświadczenia znajomości i akceptacji regulaminu.
22. Zewnętrzny Parking jest parkingiem niestrzeżonym, AKROPARK nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone
w pozostawionych pojazdach. Pozostawieni pojazdu na parkingu odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną
odpowiedzialność Uczestnika Parku.

Zasady wejścia, wiek i ograniczenia
23. Warunkiem korzystania z atrakcji AKROPARKU jest uiszczenie opłaty za bilet wstępu, zgodnie z obowiązującym
cennikiem, który dostępny jest w recepcji Parku i na stronie internetowej www.akropar.pl
24. Z atrakcji AKROPARKU mogą korzystać osoby, które spełniają poniższe warunki
• Dzieci od 3 do 10 roku życia tylko i wyłącznie w obecności osoby dorosłej, po uprzednim podpisaniu przez rodzica lub
opiekuna oświadczenia i zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu.
• Dzieci do 5-tego roku życia muszą przebywać z rodzicem lub opiekunem na terenie parku. Rodzic i dziecko wchodzą
na jednym bilecie wstępu.
• Dzieci od 3 do 18 roku życia mogą przebywać na terenie Parku tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub
opiekuna. Takie oświadczenie należy wypełnić w recepcji przed wejściem na Park.
• Dzieci od 13 do 18 roku życia mogą korzystać z atrakcji Parku także pod nieobecność rodzica lub opiekuna prawnego,
tylko po wcześniejszym udzieleniu pisemnej zgody.
25. W przypadku wejść grupowych, jeden opiekun pełnoletni może być odpowiedzialny za grupę nie więcej niż 15 osób
niepełnoletnich. Opiekun grupy zobowiązany jest przed wejściem do Parku wypełnić każdorazowo oświadczenie
opiekuna grupy oraz zapoznać grupę z wszelkimi obowiązującymi na terenie Parku regulaminami. Taki formularz jest
dostępny w recepcji Parku.
26. Zakupu biletu wstępu można dokonać w recepcji Parku lub za pośrednictwem systemu rezerwacji online dostępnym
na stronie internetowej www.akropark.pl
27. Bilety uprawniają do korzystania z atrakcji Parku w określonym czasie wykupionym przez Uczestnika. Każde wejście
rozpoczyna się o pełnej godzinie, po obowiązkowej odprawie bezpieczeństwa.
28. Uczestnik, który spóźni się na odprawę bezpieczeństwa, powinien zgłosić się do recepcji, wówczas zostanie
przeprowadzona indywidualnie, jest to warunek konieczny do rozpoczęcia korzystania z atrakcji Parku.
29. Przy uiszczeniu opłaty gość dostaje jednorazową opaskę na nadgarstek. Posiadanie opaski jest warunkiem
koniecznym do korzystania z atrakcji Parku.
30. AKROPARK nie świadczy usług opieki na dziećmi i młodzieżą. Korzystanie z Parku odbywa się tylko i wyłącznie po
podpisaniu zgody i oświadczenia przez rodzica lub opiekuna, odbywa się na ryzyko rodzica, opiekuna prawnego lub
pełnoletniego opiekuna.
31. Każdy Uczestnik samodzielnie podejmuje decyzje o korzystaniu z atrakcji Parku uwzględniając swoje możliwości,
umiejętności, kondycję fizyczną i stan zdrowia. W przypadku osób niepełnoletnich taką decyzje podejmuje rodzic lub
opiekun prawny.
32. Z obiektu nie powinny korzystać osoby, które mają jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne oraz osoby, którym
korzystanie z atrakcji Parku może w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu.

33. Korzystanie z atrakcji Parku wiąże się z ryzykiem powstawania urazów i uszkodzeń ciała. Uczestniczy korzystają z
atrakcji Parku na własną odpowiedzialność, AKROPARK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody
Uczestników, w tym uszkodzenia ciała, urazy, kontuzje i ich skutki, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez
AKROPARK.
34. W szczególności AKROPARK nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania zasad,
regulaminu, zaleceń i wskazań obsługi Parku.

Przetwarzanie danych osobowe
35. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bychowo Witold Zgubiński jest
AKROPARK mieszczący się przy ul.Witosa 16F 20-315 Lublin
36. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – dalej jako „RODO”).
37. Dane osobowe przetwarzane są w celach: realizacji usługi lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), obsługi zapytań związanych
realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), przechowywania
dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
38. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usługi.
39. Zakres wymaganych danych obejmuje podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz daty urodzenia. Podanie
numeru telefonu jest opcjonalne. Dane te są przetwarzane w celu identyfikacji osoby lub późniejszej weryfikacji.
Rodzic lub opiekun podając dane dziecka / dzieci podaje je wyłącznie na potrzeby identyfikacji przez Administratora,
informując, że dziecko / dzieci ma/mają określony wiek pozwalający na korzystanie z atrakcji Parku oraz mają prawo
przebywać na terenie obiektu (jest to możliwe na podstawie podania w oświadczeniu daty urodzin dziecka).
40. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych. Odbiorcami danych mogą być
wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący usługi związane z obsługą
procesu przyjmowania lub archiwizowania oświadczeń.
41. W odniesieniu do formularzy zgód, dane osobowe przetwarzane są przez okres do 10 lat od dnia złożenia
oświadczenia. Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości dochodzenia roszczeń.
42. W odniesieniu do kont zakładanych na etapie rezerwacji w systemie informatycznym, dane osobowe są
przetwarzane do czasu usunięcia konta. Po usunięciu konta z sytemu informatycznego, Administrator ma prawo
przetwarzać wyłącznie te dane, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.
43. Każda osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

