
REGULAMIN OGÓLNY 
PARKU ROZRYWKI HIPIHOP 

 
 

 

Park Rozrywki dziecięcej HIPIHOP (zwany dalej Parkiem,  Obiektem lub 
Organizatorem) to Obiekt składający się  w dwóch oddzielnych stref.  Regulamin Ogólny wraz 
z odrębnymi regulaminami  poniżej stanowią kompleksowe źródło zasad działania Parku 
oraz wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania ze wszystkich atrakcji dostępnych w 
HIPIHOP. Priorytetem Parku jest dbałość o mile i bezpiecznie spędzony czas przez naszych 
Klientów jednakże wskazujemy, iż forma rekreacji jaką jest skakanie na trampolinach oraz 
korzystanie z innych atrakcji skaczących może spowodować urazy. Celem zminimalizowania 
ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych 
niniejszym Regulaminem jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez 
personel Parku 
 
Wspólna troska o własne bezpieczeństwo to gwarancja doskonałej zabawy. 
 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

 
1 Podmiotem zarządzającym Parkiem jest spółka pod firmą MM Spółka Cywilna  z siedzibą w 
Myślenicach  ul Juliusza Słowackiego 96 
2 Adresem korespondencyjnym oraz miejscem świadczenia usług przez Park jest miejsce 
wymienione powyżej  
3 Park składa się z części rekreacyjnej oraz wypoczynkowej. Część rekreacyjna podzielona 
jest na dwie odrębne, niezależne strefy – strefa dla większych dzieci oraz Plac Zabaw dla 
mniejszych pociech. W części wypoczynkowej obiektu znajduje się kafeteria zaopatrzona w 
napoje oraz przekąski. 
4 Następującym pojęciom użytym w Regulaminie nadano niżej określone znaczenia: 
a) Użytkownik - osoba korzystająca z atrakcji i sprzętu znajdującego się w części rekreacyjnej 
Parku, a także inne osoby, niebędące pracownikami Parku, przebywające w części 
rekreacyjnej (w szczególności opiekunowie grup zorganizowanych, opiekunowie osób 
małoletnich itp.), 
b) Klient - osoba niebędąca pracownikiem Parku, przebywająca na terenie Parku bez prawa 
wstępu do części rekreacyjnej, 
c) bilet (bilet, karnet, zaproszenie) – potwierdzenie zakupu wejścia do części rekreacyjnej 
w formie  papierowej, 
5 Wszyscy Użytkownicy oraz Klienci przebywający na terenie Parku zobowiązani są do 
zapoznania się z Regulaminem Ogólnym. Wejście na teren Parku jest jednoznaczne z 
zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Ogólnego. 
6. Przy pierwszej wizycie składamy u nas Zgodę Rodzica/Opiekuna  
 
 



 
 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU W STREFIE TRAMPOLIN, BASENÓW,- ZWANEJ GÓRNĄ 
STREFĄ 

(zwany dalej Regulaminem Trampolin) 
. 
Rozpoczęcie korzystania z części rekreacyjnej Obiektu - strefy Parku Trampolin (zwanej dalej 
GÓRNĄ STREFĄ) - jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem W TEJ STREFIE, jego 
zrozumieniem i pełną akceptacją. Regulaminy obowiązujące w Parku Rozrywki DZIECIĘCEJ 
HIP I HOP dostępne są w recepcji oraz na stronie internetowej 
www.hipihop.pl 
 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

1. Regulamin STREFY GÓRNEJ  stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego Parku Rozrywki 
dziecięcej HIPIHOP. 
2 Przed skorzystaniem z Trampolin każdy Użytkownik zobowiązany jest do  
przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających,. 
3 Każdy Użytkownik korzystający z Trampolin zobowiązany jest do założenia i używania 
specjalnych skarpet z silikonową powierzchnią antypoślizgową, które można kupić w 
recepcji. 
4 Skarpety, o których mowa w pkt. 3, nie podlegają zwrotowi lub wymianie, w tym 
w szczególności wymianie na inny rozmiar. 
5 Podczas korzystania z Trampolin Użytkownik jest zobowiązany bezwzględnie stosować się 
do poleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez personel Parku. 
6 Kobiety w ciąży oraz osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek 
fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu, w ogóle nie powinny 
korzystać z Trampolin. 
7 Dzieci w wieku od lat 5 do lat 6 mogą korzystać z Trampolin tylko i wyłącznie pod stałą 
opieką rodzica bądź opiekuna. Organizator nie rekomenduje korzystania z Trampolin 
dzieciom poniżej piątego roku życia. Osoby niepełnoletnie w wieku od lat 7 mogą korzystać z 
Trampolin pod stałą opieką rodzica bądź opiekuna. 
8 Organizator nie świadczy jakiejkolwiek opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającymi 
z Trampolin, basenów, toru przeszkód oraz zjeżdżalni. 
9. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego 
charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi 
Parku.  
10. Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości Park 
od:  
a) odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich 
skutki powstałe wskutek korzystania z Parku - za wyjątkiem szkód wyrządzonych 
Użytkownikowi umyślnie; 



 b) odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie w przedmiotach 
stanowiących własność Użytkownika lub znajdujących się w jego posiadaniu, wniesionych i 
pozostawionych na terenie Parku - za wyjątkiem szkód wyrządzonych Użytkownikowi 
umyślnie 
11 Rodzice i opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za 
wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 
12 Użytkownicy przygotowują się do wejścia na Trampoliny w strefie szatni i wyłącznie w 
szatni pozostawiają swoje ubrania wierzchnie, buty i inne przyniesione rzeczy. 
13. Organizator dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu przez klientów, po 
uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Parku i w recepcji parku 
w widocznym miejscu. 
 
 
 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 
 

1 Przed skorzystaniem z Trampolin Użytkownicy powinni pozostawić w szatni,  wszelkie 
niebezpieczne przedmioty mogące spowodować zniszczenia lub urazy, w szczególności: 
zegarki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki oraz wszelką biżuterię, 
wszelkie przedmioty znajdujące się w kieszeniach, tj. klucze, telefony, portfele, 
ubrania zawierające metalowe elementy mogące stanowić potencjalne zagrożenie, 
jakiekolwiek ostre przedmioty. 
2 Na jednej trampolinie może znajdować się wyłącznie jedna osoba. 
3 Podczas korzystania z Trampolin obowiązuje strój sportowy  lub rekreacyjny bez żadnych 
ostrych oraz luźnych elementów mogących sprawiać problemy lub stwarzać 
niebezpieczeństwo podczas skakania 
4. Na terenie parku obowiązuje zakaz wykonywania SALT. 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

(zwany dalej Regulaminem Placu Zabaw) 
 
 

Rozpoczęcie korzystania z części rekreacyjnej Obiektu - strefy z Placem Zabaw - jest 
jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Placu Zabaw, jego zrozumieniem i pełną 
akceptacją. Regulaminy obowiązujące w Parku Rozrywki dziecięcej HIPIHOP dostępne są w 
recepcji oraz na stronie internetowej www.hipihop.pl 
 
 
 
 
 

http://www.hipihop.pl/


 
 
 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
 

1 Regulamin Placu Zabaw stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Parku Rozrywki 
dziecięcej HIPIHOP. 
2 Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 13 lat. Wszystkie osoby powyżej 13 lat 
zobowiązane są wziąć to pod uwagę i zachować na całym Obiekcie szczególną ostrożność, 
nie powodować zagrożeń i zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci. 
3 Rodzice i opiekunowie dzieci korzystających z Placu Zabaw nie ponoszą opłaty za wejście. 
4 Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod 
opieką osób pełnoletnich. Rodzice oraz opiekunowie dzieci zobowiązani są do pełnienia 
opieki nad nimi przez cały pobyt na terenie Obiektu 
5 Przed rozpoczęciem skorzystania z Placu Zabaw opiekun dziecka jest zobowiązany do 
przygotowania dziecka do zabawy i pouczenie o obowiązku przestrzegania porządku oraz o 
niedopuszczalnych zachowaniach, do których należą: 
- wszelkie przepychanki i walki oraz przeszkadzanie innym użytkownikom Placu Zabaw, 
- wchodzenie na elementy konstrukcyjne oraz siatki zabezpieczające. 
- skakania do basenu z piłeczkami 
- zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół lub na brzuchu oraz wspinania się po zjeżdżalni 
-  skakania ze zjeżdżalni oraz każdego innego nieprawidłowego użytkowania zjeżdżalni. 
6 Każde dziecko korzystające z Placu Zabaw zobowiązane jest do założenia i używania 
specjalnych skarpet z silikonową powierzchnią antypoślizgową, które można kupić w 
recepcji. 
7 Skarpety, o których mowa w pkt. 6, nie podlegają zwrotowi lub wymianie, w tym 
w szczególności wymianie na inny rozmiar. 
8 Podczas korzystania z Placu Zabaw dziecko jest zobowiązane stosować się do poleceń, 
uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez personel Parku. 
9 Korzystanie z Placu Zabaw jest płatne. Zasady płatności za korzystanie z Placu Zabaw 
opisane są w aktualnym cenniku. 
10 Każdy korzystający z Placu Zabaw zobowiązany jest do posiadania  
bransoletki papierowej oraz noszenia jej przez cały czas pobytu na terenie Placu Zabaw 
11 Korzystający z Placu Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku. 
13 Zabrania się wynoszenia z Placu Zabaw: zabawek, urządzeń i wszelkich elementów 
konstrukcyjnych. 
14 Na terenie Placu zabaw obowiązuje: 
- zakaz wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, 
- zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego 
rodzaju substancji, 
- zakaz żucia gumy, 
-zakaz palenia tytoniu, 
- zakaz wprowadzania zwierząt. 
- przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla klientów 



15 Dla najmłodszych dzieci wydzielona została specjalna przestrzeń, tak aby zminimalizować 
ryzyko wypadków. 
16 Organizator nie świadczy jakiejkolwiek opieki nad dziećmi korzystającymi z Placu Zabaw. 
17 Rodzice oraz osoby pełnoletnie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają 
za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 
18 Przed wejściem na Plac Zabaw należy pozostawić w szatni ubranie wierzchnie, obuwie 
oraz inne przyniesione rzeczy. 
 
 
 
 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

1 Zabrania się skakania do basenu z piłeczkami, zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół, 
zjeżdżania na brzuchu, skakania ze zjeżdżalni, wspinania się w górę oraz każdego innego 
nieprawidłowego użytkowania zjeżdżalni. 
2 Z odkrytych zjeżdżalni można zjeżdżać wyłącznie w pozycji siedzącej. 
3 Na  małym Placu Zabaw znajdują się 1 trampolina. Na jednej trampolinie może znajdować 
się wyłącznie jedno dziecko. 
4 Dzieci chore nie mogą korzystać z Placu Zabaw. Obowiązuje całkowity zakaz 
przyprowadzania dzieci chorych na choroby zakaźne. Personel może odmówić wpuszczenia 
dziecka z widocznymi objawami choroby lub przeziębienia na Plac Zabaw. 
5 Personel jest uprawniony do wyproszenia z Placu Zabaw osoby, która narusza treść 
Regulaminu Placu Zabaw, bez zwrotu opłaty za wykupiony i niewykorzystany w pełni bilet. 
6 Za wykupiony i niewykorzystany lub częściowo niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot 
opłaty. 
 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
 

1 We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Placu Zabaw należy zwracać się 
do personelu Parku. 
2 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Placu Zabaw mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 
2014 roku o prawach konsumenta. 
3 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Placu Zabaw. Jego zmiany będą 
udostępniane w recepcji oraz na stronie internetowej Parku. 


