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REGULAMINY I ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ W OBIEKCIE „FUN&SPORT” 

1. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY TRAMPOLIN W „FUN&SPORT” 

1.1. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN W „FUN&SPORT” 

1. W strefie trampolin obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń dla dzieci: poniżej 4 

roku życia, poniżej 100 cm wzrostu, o wadze przekraczającej 100 kg.  

2. Przed wejściem na trampolinę należy wykonać ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające 

stawy oraz pozostałe części ciała, zgodnie z zaleceniami personelu.  

3. Należy dostosować rodzaj wybranej trampoliny do swoich predyspozycji i 

umiejętności, oraz doświadczenia w tego rodzaju zabawie. 

4. Na trampolinie należy skakać na jej centralnej części, unikając skakania w pobliżu 

sprężyn i ich osłon. Należy wybijać się ze środka pola trampoliny zawsze z obu nóg i 

lądować na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku. 

Ręce powinny być wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała. 

5. Nie należy wykonywać akrobacji przewyższających własne zdolności fizyczne i 

motoryczne. 

6. Pamiętaj, aby przez cały czas zwracać uwagę na innych uczestników zabawy, 

zwłaszcza młodszych.  

7. Zabrania się skakania z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na sobie 

specjalne skarpetki antypoślizgowe. 

8. Na jednej trampolinie jednocześnie może przebywać tylko jedna osoba. 

9. Zabrania się biegania między trampolinami oraz przez trampoliny, które są zajęte 

przez innych użytkowników. 

10. Zabrania się przeskakiwania z trampoliny na trampolinę, jeżeli trampoliny wokół są 

zajęte przez innych użytkowników. 

11. Zabrania się leżenia i siedzenia na trampolinach oraz matach zabezpieczających 

elementy konstrukcyjne. 

12. Zabrania się wykonywania akrobacji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję 

trampoliny. 
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13. Na matach zabezpieczających elementy konstrukcji nie wolno ćwiczyć, skakać, ani 

siedzieć. 

14. Zabrania się wchodzenia do strefy trampolin z telefonami komórkowymi, aparatami 

fotograficznymi, kamerami i innymi urządzeniami elektronicznymi.  

15. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum. 

16. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do strefy trampolin. 

Przed wejściem na trampoliny należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, 

w tym: kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą 

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

twojemu i innych Uczestników. 

17. Zabrania się pozostawiania ubrań na trampolinach, siatkach i osłonach elementów 

konstrukcji. 

18. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin. 

19. Zabrania się wskakiwania na siatki zabezpieczające, wspinania i wieszania się na nich. 

20. Zabrania się skakania na trampolinach, jeśli w pobliżu nie ma kogoś z obsługi. 

21. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony 

indywidualnej oraz szczególne środki ostrożności. 

22. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat personelu „FUN&SPORT” jest sygnałem do 

natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na trampolinie. 

1.2. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ (NAD 

BASENEM Z GĄBKAMI) W „FUN&SPORT” 

1. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 

100 cm wzrostu. 

2. Ścianka wspinaczkowa służy do wchodzenia w górę i w dół. 

3. Na ściance wspinaczkowej mogą przebywać jednocześnie 4 osoby. 

4. Ze ścianki można wykonać skok na podkurczone nogi do basenu z gąbkami. 

5. Przed skokiem należy upewnić się, że można wykonać bezpieczny zeskok, tj. basen 

jest pusty, nie znajdują się w nim inni Uczestnicy zabawy. 

6. Zabrania się wykonywania skoków tyłem do basenu ze ścianki wspinaczkowej. 

7. Zabrania się spychania innych uczestników ze ścianki. 

8. Zabrania się siadania na szczycie ścianki wspinaczkowej. 
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9. Zabrania się siedzenia na brzegu basenu z gąbkami. 

10. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na 

sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe. 

11. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum. 

12. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do strefy ścianki wspinaczkowej. 

Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy, 

portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek 

sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych 

Uczestników. 

13. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat personelu „FUN&SPORT” jest sygnałem do 

natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na atrakcji. 

14. Obsługa ma prawo sprawdzić umiejętności każdej osoby chcącej się wspinać, 

ewentualnie odmówić możliwości korzystania ze ściany. 

1.3. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ARENY GLADIATORA W „FUN&SPORT” 

1. Przy Arenie Gladiatora obowiązuje zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 

roku życia i poniżej 100 cm wzrostu. 

2. Na kładce mogą przebywać wyłącznie 2 osoby stojące po przeciwnych stronach (ok. 

0,5 m od końca kładki). 

3. Zabawa polega na zrzuceniu przeciwnika do basenu z gąbkami za pomocą 

specjalnych,  miękkich wałków. 

4. W trakcie zabawy nie wolno spychać przeciwnika na brzeg basenu. 

5. Podczas zabawy należy unikać przykładania nadmiernej siły. Nie wolno bezpośrednio 

dotykać oraz uderzać przeciwnika wałkiem. Atrakcja ta służy do zabawy, dlatego 

pamiętaj, aby nie wyrządzić krzywdy drugiemu Uczestnikowi. 

6. Po upadku z kładki do basenu należy niezwłocznie go opuścić. 

7. Zabrania się: 

a) leżenia w basenie z gąbkami,   

b) popychania innych do basenu z kładką, 

c) skakania do basenu z kładką. 

8. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na 

sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe. 
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9. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum. 

10. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia na Arenę Gladiatora. 

Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy, 

portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek 

sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych 

Uczestników. 

11. Uczestnik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego 

komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności. 

1.4. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BASENU Z GĄBKAMI W „FUN&SPORT” 

1. Z basenu z gąbkami nie mogą korzystać dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm 

wzrostu. 

2. Do basenu z gąbkami nie wolno skakać głową w dół. 

3. Do basenu może skakać jednocześnie jedna osoba z jednej trampoliny i jednej 

atrakcji stacjonarnej. 

4. Skacząc do basenu, upewnij się, że wylądujesz na swoich stopach, pośladkach lub 

plecach. 

5. Przed skokiem do basenu koniecznie opróżnij kieszenie, upewnij się, że nie masz na 

sobie biżuterii lub innych elementów, które mogą spaść lub wypaść. 

6. Przed skokiem do basenu upewnij się, że masz miejsce na jego wykonanie. 

7. Zanim wskoczysz do basenu, pozwól innym Uczestnikom najpierw go opuścić. 

8. Po wylądowaniu opuść basen najszybciej, jak to możliwe. 

9. Zabrania się: 

a) wyrzucania, wynoszenia gąbek z basenu i rzucania gąbkami, 

b) dokopywania się do dna basenu (w sytuacji jeśli Uczestnik zgubił jakiś 

przedmiot podczas przebywania w basenie winien to zgłosić obsłudze. 

Przedmiot zostanie wyciągnięty z basenu po zamknięciu obiektu), 

c) popychania innych do basenu,  

d) zakopywania siebie i innych w basenie, 

e) wskakiwania do basenu z gąbkami w pozycji "głową do dołu", gdyż mogą one 

spowodować poważne urazy i uszkodzenia ciała, a nawet trwałe kalectwo. 

10. Podczas lądowania w basenie należy bezwzględnie schować język za zębami. 
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11. Przy lądowaniu na nogach należy ugiąć nogi w kolanach, a przy lądowaniu na plecach 

należy przyciągnąć podbródek do klatki piersiowej i lekko zacisnąć szczękę. 

12. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności Uczestnikom wykonującym 

zaawansowane akrobacje. 

13. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub 

soczewki kontaktowe. 

14.  Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy basenu gąbek, aby nie 

doszło do kolizji z innymi Uczestnika obiektu. 

15. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na 

sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe. 

16. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum. 

17. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do basenu z gąbkami. 

Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy, 

portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek 

sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych 

Uczestników. 

18. Uczestnik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego 

komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności. 

2. REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z TORU NINJA W „FUN&SPORT”  

1. Tor Ninja przeznaczony jest dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu, powyżej 7 roku życia i 

wadze do 80 kg. 

2. Zabawa polega na pokonaniu toru, który składa się z 4 etapów. Podczas korzystania z 

atrakcji konieczne jest wspinanie, pokonywanie przeszkód, elementów linowych i 

wyposażenia zawieszonego na wysokości. Atrakcje zawieszone są nad miękką 

podłogą. Podłoże to nie eliminuje ryzyka wystąpienia kontuzji, bądź wypadku. 

Niekontrolowane upadki się zdarzają. 

3. Korzystanie z Toru Ninja jest możliwe wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

4. Aby skorzystać z konstrukcji należy poczekać, aż tor będzie pusty. 
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5. Jeżeli Użytkownik nie potrafi samodzielnie i swobodnie korzystać z wyposażenia toru, 

oznacza to, że atrakcja nie jest przeznaczone do jego użytku. W takim wypadku 

należy zaprzestać korzystania z wyposażenia. 

6. Zabrania się: 

a. Biegania i skakania w obszarze toru, 

b. Popychania innych Uczestników podczas zabawy w obszarze toru, 

c. Wspinania się na elementy konstrukcji, 

d. Wchodzenia na górne elementy konstrukcji, 

e. Wiszenia głową w dół na wyposażeniu toru, 

7. UWAGA! Przy niekontrolowanym upadku z konstrukcji, użytkownik może doznać 

kontuzji. 

8. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na 

sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe. 

9. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum. 

10. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia na Tor Ninja. 

Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy, 

portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek 

sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych 

Uczestników. 

11. Uczestnik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego 

komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności na 

Torze Ninja. 

3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ I TORU 

TUBINGOWEGO 

3.1. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ (MAŁPIEGO 

GAJU) W „FUN&SPORT” 

1. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 12 lat, do 150 cm 

wzrostu. 

2. W konstrukcji zabawowej zabrania się: 

a) biegania, 

b) wspinania po siatkach zabezpieczających konstrukcję, 
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c) wyrzucania i wynoszenia piłek znajdujących się w basenie, 

d) popychania innych Uczestników korzystających z atrakcji, 

e) wchodzenia w górę zjeżdżalni, 

f) zjeżdżania ze zjeżdżalni w pozycji innej, niż siedząca. 

3. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na 

sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe. 

4. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum. 

5. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do konstrukcji zabawowej. 

Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy, 

portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek 

sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych 

Uczestników. 

 

3.2. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z TORU TUBINGOWEGO W „FUN&SPORT” 

1. Tor tubingowy przeznaczony jest dla dzieci od 5 do 12 lat, do 150 cm wzrostu. 

2. Z toru tubingowego zjeżdżać może jednocześnie tylko jedna osoba. Aby wykonać 

zjazd należy wejść z pontonem na szczyt zjazdu po specjalnie wyznaczonym wejściu. 

3. Po wykonaniu zjazdu należy szybko zejść z hamowni toru. 

4. Tor tubingowy przystosowany jest do jazdy tylko na specjalnych pontonach, które 

znajdują się w obiekcie „FUN&SPORT”. 

5. Dozwolone jest zjeżdżanie w pontonach tylko w pozycji siedzącej. 

6. Zabrania się: 

a) jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, 

b) jazdy na brzuchu, na stojąco, na kolanach, 

c) jazdy na innych przedmiotach poza wyznaczonymi, 

d) chodzenia po torze i blokowania zjazdu innym Uczestnikom. 

7. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na 

sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe. 

8. Użytkownicy są obowiązani na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego 

komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności. 
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3.3. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z JEŹDZIKÓW W „FUN&SPORT” 

1. Jeździki przeznaczone są dla dzieci od 1,5 do 6 roku życia, do 120 cm wzrostu. 

2. Pojazdy znajdujące się w obiekcie „FUN&SPORT” służą wyłącznie do jazdy wokół 

konstrukcji zabawowej (małpiego gaju). 

3. Zabrania się: 

a) wjeżdżania jeździkiem do Szatni, Sali Urodzinowej, Strefy Malucha, Kawiarni i 

innych pomieszczeń wykraczających poza strefę zabawy w obiekcie 

„FUN&SPORT”, 

b) wnoszenia jeździka do konstrukcji zabawowej, strefy trampolin, 

c) zjeżdżania jeździkiem po torze tubingowym, 

d) jedzenia i picia w jeździku. 

4. Do jeżdzika należy wchodzić tylko przez otwarte drzwi. 

5. Poruszając się pojazdem należy zwracać uwagę na innych Uczestników zabawy. 

6. Nie wolno najeżdżać i wjeżdżać na innych uczestników zabawy. 

7. W przypadku złamania zasad regulaminu, personel ma prawo nakazać zaprzestania 

korzystania z atrakcji. 

8. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na 

sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe. 

9. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum. 

10. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do jeździków. 

Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy, 

portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek 

sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych 

Uczestników. 

11. Uczestnik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego 

komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności. 

4. REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA ZE STREFY MALUCHA W 

„FUN&SPORT” 

1. Strefa malucha jest przeznaczona dla dzieci od 1 do 4 roku życia. 

2. W Strefie Malucha obowiązuje zakaz skakania do basenu z kulkami. 



Strona 9 z 10 
 

3. W Strefie Malucha obowiązuje nakaz noszenia pieluch jednorazowych u dzieci 

uczących się samodzielności. Rodzic, który nie wywiąże się z tego nakazu i stworzy 

zagrożenie epidemiologiczno – zakaźne, zostanie obciążony kosztami dezynfekcji 

Strefy Malucha. 

4. W Strefie Malucha obowiązuje zakaz rzucania się kulkami, mega klockami i klockami. 

5. Rodzic ma obowiązek stałej opieki nad dzieckiem w strefie malucha. 

6. Na zjeżdżalnię znajdującą się w strefie wchodzimy tylko po plastikowych stopniach. 

7. Ze zjeżdżalni należy zjeżdżać w dół tylko w pozycji siedzącej. 

8. Zabrania się: 

a) wchodzenia w górę zjeżdżalni. 

b) wynoszenia zabawek i przedmiotów ze strefy malucha do innych części parku. 

c) przynoszenia elementów wyposażenia obiektu z innych części do strefy 

malucha. 

9. W przypadku zanieczyszczenia przez dziecko Strefy Malucha, rodzic lub opiekun 

zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów czyszczenia, dezynfekcji 

urządzenia/urządzeń oraz zwrotu kosztów przestoju Strefy Malucha. 

10. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum. 

11. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do Strefy Malucha. 

12. Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy, 

portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek 

sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych 

Uczestników. 

5. REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z BOISKA W „FUN&SPORT” 

1. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia, powyżej 100 cm wzrostu. 

2. Boisko wielofunkcyjne służy grom i zabawom sportowym organizowanym w kilku 

osobowych drużynach/grupach. 

3. Na boisku może jednocześnie przebywać 10 osób. 

4. Zabronione jest: 

a) wspinanie się na siatkę i elementy konstrukcyjne boiska, 

b) wyrzucanie piłek i wyposażenia sportowego za obszar boiska, 

c) popychanie innych Użytkowników atrakcji. 
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5. Do dyspozycji użytkowników oddane zostaje wyposażenie sportowe: bramki 

piłkarskie, kosze do koszykówki, drabinki naziemne, przeszkody, piłki, liny do 

wspinania itp. W trakcie użytkowania wyżej wymienionego sprzętu należy 

przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy. 

6. Podczas zabawy na linach nie wolno: 

a) wykonywać akrobacji przekraczających zdolności fizyczne i motoryczne, 

b) wisieć głową w dół, 

c) huśtać się, 

d) wspinać się do wysokości elementów konstrukcyjnych lin. 

7. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na 

sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe. 

8. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum. 

9. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia na boisko. 

Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy, 

portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek 

sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych 

Uczestników. 

10. Użytkownicy są obowiązani na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego 

komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności. 

 


