
Regulamin małpiego gaju 

1. Wszystkie osoby korzystające z małpiego gaju mają obowiązek zapoznania się z
niniejszym Regulaminem oraz regulaminem ogólnym obiektu i przestrzegania ich
postanowień  oraz  wszelkich  pozostałych  zasad  bezpieczeństwa.  Rozpoczęcie
korzystania  z  małpiego gaju  jest  jednoznaczne z zapoznaniem się  z  niniejszym
Regulaminem  oraz  regulaminem  ogólnym  obiektu,  ich  zrozumieniem  i  pełną
akceptacją.  Regulaminy  są  dostępne  w  recepcji  obiektu,  w  miejscu  ogólnie
dostępnym, u obsługi obiektu oraz na stronie www.fun-jump.pl 

2. Przed skorzystaniem z małpiego gaju 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.  Zaleca  się  szczególne,  indywidualne  środki  ochronne  osobom
noszącym  okulary,  soczewki  kontaktowe,  aparaty  słuchowe.  Do  korzystania  z
atrakcji  Małpiego Gaju zaleca się swobodny strój do ćwiczeń fizycznych dłuższe
włosy należy związać. 

3.  Małpi gaj przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

4. Dzieci w wieku od 2 do 6 lat mogą korzystać z małpiego gaju wyłącznie pod opieką
rodziców.

5. Do atrakcji  Małpiego Gaju należą jedynie elementy przeznaczone do pokonania
trasy, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych.

6. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących w małpim gaju odpowiedzialność ponoszą
opiekunowie.  Opiekunowie nie  nadzorujący  swoich  podopiecznych  robią  to  na
własną odpowiedzialność i ryzyko. 

7. Opiekun może przebywać z dzieckiem na terenie małpiego gaju. Opiekun może
korzystać z urządzeń obiektu tylko w celu asekuracji dziecka.

8. Obsługa Fun Jump nie zapewnia opieki ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z
obiektu. Właściciel Fun Jump Sp. z o.o. S.k. nie ponosi odpowiedzialności za dzieci
pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej.

9. Właściciel  Fun  Jump  sp.  z  o.o.  S.k.  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
bezpieczeństwo  osób  i  dzieci  nieprzestrzegających  Regulaminu  oraz  zaleceń
obsługi, jak również za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z
Regulaminem  użytkowaniem  małpiego  gaju.  Za  szkody  wyrządzone  wskutek
nieprzestrzegania  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  korzystania  z  urządzeń
niezgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  niestosowania  się  do   instrukcji  lub  poleceń
obsługi, pozostawienia dziecka bez opieki odpowiadają opiekunowie dzieci.

10.  Każda osoba korzystająca z małpiego gaju w obiekcie FUN JUMP obowiązana jest
do  założenia  i  używania  przez  cały  czas  korzystania  z  specjalnych  skarpet  z
silikonową powierzchnią antypoślizgową.



11. Obsługa obiektu zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka na
teren małpiego gaju w przypadku gdy aktualna liczba klientów zagraża komfortowi
użytkowania i bezpieczeństwu. 

12.Podczas korzystania z małpiego gaju użytkownicy są zobowiązani do stosowania
się do instrukcji, poleceń i zaleceń obsługi obiektu. Każdy użytkownik obowiązany
jest do zaprzestania zabawy w przypadku otrzymania takiego sygnału od osoby z
obsługi. Personel   może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt,  jeśli
swoim zachowaniem bądź  ubraniem zagraża  ono sobie  lub  innym uczestnikom
zabawy, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

13.Wszyscy użytkownicy małpiego gaju powinni zwracać szczególną uwagę na innych
użytkowników, w szczególności unikać kontaktu fizycznego z innymi użytkownikami.

14.Użytkownicy małpiego gaju są zobowiązani do natychmiastowego powiadamiania
personelu  o  zauważonych  usterkach,  wypadkach,  urazach  oraz  przypadkach
naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowaniach. 

15.Na terenie małpiego gaju zabrania się: 

          - biegania,
          - wskakiwania, wspinania i wieszania się na siatce zabezpieczającej, 
          - wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
          - popychania innych uczestników,
          - wynoszenia kulek z basenów,
          - wnoszenia zabawek oraz innych przedmiotów,
          - siedzenia w obrębie ciągów komunikacyjnych oraz przejściach pomiędzy
           atrakcjami, blokowania przejść, 
          - wnoszenia jedzenia oraz napojów i ich spożywania oraz żucia gumy,
      -  zjeżdżania głową w dół,  na brzuchu, na stojąco ,  w grupie (zjeżdżanie  

dozwolone  wyłącznie  pojedynczo),  skakania  ze  zjeżdżalni,  wchodzenia  i  
poruszania  się  po  zjeżdżalniach  w  kierunku  przeciwnym  niż  kierunek  
zjeżdżania,
- zatrzymywania się podczas zjazdu oraz stawania na zjeżdżalni, 

     -  przeskakiwania  z  jednej  atrakcji  na  drugą  lub  skoków  pomiędzy  jej  
elementami, 

      -  korzystania  z  wyposażenia małpiego gaju  w sposób niezgodny z  jego  
przeznaczeniem, 

     -  wchodzenia  na  atrakcje  zajęte  przez  innych  użytkowników  oraz  ich  
wyprzedzania.

16.  Przechodzenie na wyższe poziomy konstrukcji  odbywać się  może wyłącznie w
wyznaczonych do tego miejscach. 

17.  Bezpośrednio  po  zjeździe  ze  zjeżdżalni  należy  niezwłocznie  opuścić  basen  z
kulkami. 
 

18.  Zabrania się przebywania w basenach z kulkami (służą one jedynie do amortyzacji
przy zjeździe) oraz zakopywania siebie lub innych użytkowników w kulkach. 



19.Korzystanie z urządzeń zawiera elementy ryzyka. Podczas korzystania z urządzeń
konieczne  jest  wspinanie,  pokonywanie  przeszkód,  kładek  ruchomych  oraz
elementów linowych i wyposażeń zawieszonych na wysokości.  Podczas upadku,
zeskoku  spada  się  do  basenu  z  kulkami.  Miękkie  podłoże  nie  eliminuje  ryzyka
wystąpienia kontuzji.

20.  Właściciel Fun Jump Sp. z o.o. S.k.  nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie
urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń oraz
nieprzestrzeganiem regulaminu małpiego gaju oraz regulaminu ogólnego obiektu.

 

21.Opiekunowie  ponoszą  pełną  odpowiedzialność   za  szkody  wyrządzone  przez
dziecko na osobach i w mieniu.

22.Z małpiego gaju mogą korzystać osoby o wadze do 100kg 

23.Wszystkie wątpliwości  i  pytania związane z niniejszym Regulaminem, dotyczące
użytkowania  obiektu,  które  nie  zostały  uwzględnione w niniejszym Regulaminie,
należy kierować do obsługi, pracowników obiektu FUN JUMP. 

24.Właściciel FUN JUMP zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w
dowolnym czasie, jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi
użytkowników. 

25.Z  zastrzeżeniem  postanowień  niniejszego  regulaminu,  jak  obowiązujące  należy
uznać również postanowienia Regulaminu ogólnego obiektu FUN JUMP. 

26.Regulamin  niniejszy  wchodzi  w  życie  z  dniem 4.11.2022  i  obowiązuje  na  czas
nieokreślony. 


