Prevádzkový poriadok JUMP ARÉNY
Prevádzka:
Adresa prevádzky:

JUMP ARÉNA
Ivánska cesta 30/D, Bratislava

Prevádzkovate :

BRIGHT INVESTMENT GROUP s.r.o.
udovíta Fullu 3125/36, 841 05 Bratislava
IČO: 46 953 507
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Prevádzkový poriadok JUMP ARÉNY je záväzný pre v etkých náv tevníkov JUMP ARÉNY.
Vstupom do JUMP ARÉNY súhlasia návštevníci s prevádzkovým poriadkom JUMP
ARÉNY.
Vstup do JUMP ARÉNY, aj opakovaný, je možný len po predchádzajúcom oboznámení sa
náv tevníka s prevádzkovým poriadkom JUMP ARÉNY, bezpečnostnými pravidlami JUMP
ARÉNY a príslu ným in truktážnym videom.
Náv tevníkom je každá osoba star ia ako 15 rokov s platným dokladom totožnosti
(občiansky preukaz, cestovný pas), ktorá vstupuje do JUMP ARÉNY.
Náv tevník alebo náv tevník, v sprievode ktorého maloleté osoby mlad ie ako 15 rokov
vstupujú do JUMP ARÉNY, svojim podpisom na konci prevádzkového poriadku potvrdí,
že porozumel prevádzkovému poriadku JUMP ARÉNY, bezpečnostným pravidlám JUMP
ARÉNY a príslu nému in truktážnemu videu JUMP ARÉNY.
Vstup maloletých osôb mlad ích ako 15 rokov je možný len v sprievode rodiča alebo
zákonného zástupcu. Rodič alebo zákonný zástupca zodpovedá v celom rozsahu za
maloletú osobu mlad iu ako 15 rokov po celú dobu pobytu v JUMP ARÉNE (ďalej len
„zodpovedná osoba“), ako aj za náležité dodatočné vysvetlenie a pochopenie obsahu
Prevádzkového poriadku JUMP ARÉNY, bezpečnostných pravidiel JUMP ARÉNY
a príslu ného in truktážneho videa maloletou osobou mlad ou ako 15 rokov, za ktorú
zodpovedá.
Zodpovedná osoba je povinná vykonávať nad maloletými osobami mlad ími ako 7 rokov,
ktoré sa v areáli JUMP ARÉNY nachádzajú v ich sprievode, neustály aktívny fyzický doh ad.
Pre maloleté osoby vo veku 7 až 11 rokov, ktoré sa nachádzajú v areáli JUMP ARÉNY je
zodpovedná osoba povinná vykonávať neustály minimálne pasívny doh ad.
JUMP ARÉNA je určená pre maloleté deti a dospelých vo veku 3 až 99 rokov. Priestor
JUMP ARÉNY je rozdelený do dvoch zón pod a stupňa náročnosti.
Náv tevník súhlasí, že sa v prípade pochybností podrobí dychovej skú ke na alkohol aj
pred vstupom na jednotlivé atrakcie a trampolíny v JUMP ARÉNE.
Náv tevník alebo zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu nahlásiť
pracovníkom JUMP ARÉNY alebo na recepcii JUMP ARÉNY akýko vek úraz, nehodu alebo
po kodenie zariadenia JUMP ARÉNY. Náv tevník alebo zodpovedná osoba berie na
vedomie a súhlasí so zápisom úrazu, nehody, okolností vzniku úrazu do knihy úrazov,
vrátane svedkov úrazu (nehody), kontaktných údajov na svedkov úrazu (nehody).
Prevádzkovate JUMP ARÉNY je povinný ihneď po nahlásení úrazu a nehody zapísať úraz
(nehody) a jeho okolnosti vzniku do knihy úrazov, ktorú je Prevádzkovate povinný viesť
v knižnej podobe. Zároveň náv tevník, Zodpovedná osoba alebo náv tevník, ktorému sa
úraz (nehoda) stal, je povinný podrobiť sa pred zápisom úrazu (nehody) do knihy úrazov
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dychovej skú ke na alkohol alebo krvnej skú ke na kontrolu omamných a psychotropných
látok.
Vstup zvieratám do JUMP ARÉNY je zakázaný.
V celom priestore JUMP ARÉNY je fajčenie zakázané.
Konzumácia jedla a nápojov je možná iba na terase JUMP ARÉNY. V prípade
organizovaných akcií je konzumácia jedla a nápojov možná aj v priestore tzv. párty
miestnosti nachádzajúcej sa pod terasou. Okrem stravy pre dojčatá je možné konzumovať
iba jedlo a nápoje zakúpené v JUMP ARÉNE.
Vstup do JUMP ARÉNY sa odporúča v portovom oblečení.
Zodpovednosť prevádzkovate a JUMP ARÉNY za kodu vzniknutú náv tevníkovi na
veciach vnesených alebo odložených v areáli JUMP ARÉNY sa riadi platnými právnymi
predpismi SR. Prevádzkovate JUMP ARÉNY nezodpovedá za kodu na veciach vnesených
alebo odložených v areáli JUMP ARÉNY, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených
prevádzkovate om JUMP ARÉNY na odloženie vecí (mimo uzamykate ných skriniek).
Vstup náv tevníka postihnutého respiračným, infekčným ochorením alebo iným
ochorením nezlučite ným s využívaním JUMP ARÉNY je do JUMP ARÉNY zakázaný.
Priestor JUMP ARÉNY je z dôvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia monitorovaný
kamerovým systémom. Náv tevník berie na vedomie a súhlasí so snímaním
a vykonávaním obrazových a zvukových záznamov, obrazovo-zvukových záznamov,
podobizní, prejavov osobnej povahy náv tevníka v priestore JUMP ARÉNY.
Vstup na trampolíny v JUMP ARÉNE je zakázaný osobám s po kodením zdravia
(spôsobeným napr. chorobou, úrazom, vrodeným a pod.), na základe ktorého by vy ia
fyzická záťaž mohla spôsobiť zhor enie zdravotného stavu náv tevníka v JUMP ARÉNE.
Personál JUMP ARÉNY je oprávnený odmietnuť a zakázať vstup náv tevníka do JUMP
ARÉNY aj bez udania dôvodu, ak má personál JUMP ARÉNY pochybnosti o zdravotnom
stave náv tevníka.
Návštevník je po vstupe na trampolíny v JUMP ARÉNE povinný dodržiavať
nasledovné bezpečnostné pravidlá:
V priestoroch JUMP ARÉNY je pohyb návštevníkov možný iba v špeciálne upravených
protišmykových ponožkách, ktoré si návštevník môže zakúpiť na recepcii JUMP ARÉNY
a v oblečení neohrozujúcom zdravie a zároveň nepoškodzujúcom zariadenie JUMP
ARÉNY,
Návštevník je povinný dávať veľký pozor na ostatných skákajúcich, skákať iba v rámci
svojich možností, pohybových schopností a aktuálneho zdravotného stavu,
Maximálna hmotnosť skákajúcej osoby je 110 kg,
Maloletým osobám mladším ako 7 rokov je vstup do JUMP ARÉNY dovolený iba
s rodičom/zákonným zástupcom (zodpovednou osobou) staršou ako 18 rokov,
Vstup na jednotlivé atrakcie v JUMP ARÉNE je osobám pod vplyvom alkoholu a iných
omamných a psychotropných látok zakázaný,
Návštevníci, ktorí vstupujú na trampolíny v priestoroch JUMP ARÉNY nesmú mať
predmety ohrozujúce ich zdravie, zdravie ostatných návštevníkov a poškodzujúce
zariadenie JUMP ARÉNY napr. šály, šnúrky, šatky, šperky, náušnice, retiazky, náramky,
opasky, okuliare, nože a iné ostré predmety, žuvačky a zároveň nesmú mať vo vreckách
svojho oblečenia a ani v rukách žiadne predmety napr. mobil, kľúče, kľúčenky a pod.,
Zákaz odkladania akýchkoľvek predmetov či oblečenia na atrakcie,
Návštevník môže skákať iba v strede trampolíny,
Zákaz skákania na jednej nohe,
Na jednej trampolíne môže skákať iba jeden návštevník,
Zákaz dvojitého/dvoj rytmického skákania,

Liezť po stenách atrakcií a všetkých sieťach v priestoroch JUMP ARÉNY je zakázané.
Liezť po trampolínach ako aj sedieť, ležať na trampolínach a atrakciách v priestore JUMP
ARÉNY je zakázané,
o Zákaz robiť saltá alebo iné triky ponad ochranné matrace,
o Zákaz akéhokoľvek zápasenia či inej hrubosti,
o Zákaz vešania sa na basketbalové koše,
o Zákaz kopania do lopty,
o Zákaz skákania dvojitých a trojitých sált,
o Pri páde návštevník nesmie dávať ruky dozadu/za seba/pod seba ale držať ich pri tele
a bradu tlačiť k hrudníku,
o Odporúčame skákať so zavretými ústami a zovretými zubami tak, aby nedošlo
k poraneniu jazyka,
o Zákaz behania a naháňania sa po trampolínach,
o Prísny zákaz vstupu pod trampolíny, predmety vypadnuté v molitanovej jame alebo pod
trampolínami budú hľadané a vytiahnuté výhradne pri najbližšej kontrole JUMP ARÉNY,
o Zákaz skákania deťom mladším ako 7 rokov z veže do Air Bagu,
o Zákaz skákania akrobatických prvkov do Air Bagu,
o Zákaz skákania priamo na nohy, brucho či na hlavu do Air Bagu,
o Skákanie do Air Bagu je povolené iba do stredu vyznačeného štvorca,
o Zákaz skákania s bounceboardom do Air Bagu.
o Zákaz zahrabávania seba alebo druhých v molitanovej jame,
o Prísny zákaz skákania hlavou vpred do molitanovej jamy,
o Zákaz skákania, ak sa ešte akákoľvek iná osoba nachádza v akejkoľvek časti molitanovej
jamy či Air Bagu,
o Zákaz behania po slack line (lane nad molitanovou jamou).
o Zákaz používania mobilných zariadení, kamier, tabletov a akýchkoľvek iných vecí
v JUMP ARÉNE.
o Vstup do JUMP ARÉNY je návštevníkom povolený iba vo vopred predplatenom a
časovo ohraničenom úseku a to iba pod stálym aktívnym dohľadom personálu JUMP
ARÉNY,
o Zákaz vstupu a používania akýchkoľvek uzatvorených atrakcií v JUMP ARÉNE. Mimo
prevádzkových hodín je vstup do JUMP ARÉNY prísne zakázaný,
o Zákaz požívania akýchkoľvek nápojov, potravín a žuvačiek v/na atrakciách JUMP
ARÉNY,
o Ak návštevník pocíti akúkoľvek nevoľnosť alebo únavu, musí prerušiť pohybovú aktivitu
a oddýchnuť si,
o Všetci návštevníci vrátane maloletých osôb a mladistvých sú povinní riadiť sa pokynmi
pracovníkov JUMP ARÉNY.
17. V prípade akéhoko vek nedodržania bezpečnostných pravidiel, Prevádzkového poriadku
JUMP ARÉNY, pokynov pracovníkov JUMP ARÉNY, po kodzovania zariadenia
nachádzajúceho sa v JUMP ARÉNE alebo iného nevhodného správania náv tevníka
v JUMP ARÉNE, je personál JUMP ARÉNY oprávnený kedyko vek vykázať náv tevníka
z areálu JUMP ARÉNY. V tomto prípade nemá náv tevník nárok na vrátenie vstupného.
18. Personál JUMP ARÉNY je oprávnený odmietnuť a zakázať vstup náv tevníka do JUMP
ARÉNY aj bez udania dôvodu.
19. V prípade plánovaných, účelových alebo organizovaných táborových, narodeninových
alebo obdobných organizovaných skupín maloletých osôb do 15 rokov (náv tevníkov)
JUMP ARÉNY, je organizátor povinný vopred pred príchodom do JUMP ARÉNY
elektronicky na emailovej adrese info@jumparena.sk požiadať prevádzkovate a JUMP
ARÉNY o zaslanie (v elektronickej podobe) príslu ného prevádzkového poriadku JUMP
ARÉNY, bezpečnostných pravidiel JUMP ARÉNY a vzoru písomného súhlasu
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rodiča/zákonného zástupcu maloletej osoby do 15 rokov, ktoré je organizátor povinný
rozdistribuovať medzi rodičmi/zákonnými zástupcami maloletých osôb do 15 rokov
a zabezpečiť písomný súhlas aspoň jedného rodiča/zákonného zástupcu každej jednej
maloletej osoby do 15 rokov a následne predložiť tieto písomné súhlasy
rodičov/zákonných zástupcov maloletých osôb do
15 rokov (že porozumeli
prevádzkovému poriadku JUMP ARÉNY, bezpečnostným pravidlám JUMP ARÉNY a
písomné súhlasy rodiča/zákonného zástupcu/zástupcov maloletých osôb) v papierovej
podobe Prevádzkovate ovi JUMP ARÉNY najneskôr pred plánovaným vstupom do JUMP
ARÉNY.
20. Prevádzkovate JUMP ARÉNY nezodpovedá za prípadné úrazy náv tevníkov spôsobené
vlastnou neopatrnosťou, nedbanlivosťou, nezoh adnením vlastného zdravotného stavu,
svojich možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku JUMP ARÉNY
a bezpečnostných pravidiel v JUMP ARÉNE. Zodpovedná osoba zodpovedá za kody
spôsobené maloletou osobou do 15 rokov na zariadeniach JUMP ARÉNY alebo ostatným
náv tevníkom.
21. Náv tevník, resp. zodpovedná osoba, si je vedomý toho, že prevádzkový poriadok JUMP
ARÉNY a hore vymenované bezpečnostné pravidlá JUMP ARÉNY netvoria vyčerpávajúci
zoznam skutočností, nedodržaním ktorých môže dôjsť k vzniku úrazu. Náv tevník je
povinný správať sa tak, aby predchádzal vzniku úrazu a kody. V prípade pochybností
o spôsobilosti zdravotného stavu náv tevníka, náv tevník prekonzultuje svoj zdravotný
stav s príslu ným lekárom.
31.12.2018.
22. Tento prevádzkový poriadok je platný do 31.03.2018.
31.12.2018.Uvedený poriadok je chránený ako
autorské dielo a ako predmet du evného vlastníctva a poru ovanie týchto práv je trestné.

POTVRDENIE NÁV TEVNÍKA

Náv tevník, resp. rodič alebo zákonný zástupca svojim podpisom potvrdzuje, že bol
oboznámený a súhlasí (resp. maloleté osoby v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu
boli oboznámené) s prevádzkovým poriadkom JUMP ARÉNY, in truktážnym videom,
bezpečnostnými pravidlami JUMP ARÉNY, vyhlasuje, že je zdravý a netrpí (resp. deti
v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu netrpia) takým po kodením zdravia, na základe
ktorého by vy ia fyzická záťaž mohla spôsobiť zhor enie jeho (resp. ich maloletých osôb
v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu) zdravotného stavu, a je si vedomý skutočnosti,
že aktivity na trampolínach sú spojené s vy ím rizikom vzniku úrazu alebo kody na zdraví.
Meno a priezvisko náv tevníka, resp. rodiča alebo zákonného zástupcu, dátum narodenia:
....................................................................
Mená a priezviská detí v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu, dátum narodenia:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

V Bratislave, dňa .........................

Podpis: ...................................................

