
Regulamin ogólny
Parku Trampolin

HOPSA w Inowrocławiu

Regulamin  Parku  Trampolin  HOPSA  w  Inowrocławiu  przy  ulicy
Marcinkowskiego  52-54  (dalej  Regulamin)  został  stworzony  w  celu
zapewnienia bezpiecznego i komfortowego korzystania z udostępnionego dla
Państwa Parku Trampolin HOPSA w Inowrocławiu (dalej  HOPSA lub Park
HOPSA). W celu zapewnienia najwyższej jakości bezpiecznych form rozrywki
zarządzający Parkiem Trampolin HOPSA w Inowrocławiu publikuje niniejszy
regulamin zobowiązując jednocześnie do przestrzegania  jego zasad przez
korzystających z  Parku HOPSA w Inowrocławiu.  Zapoznanie  się  z  treścią
Regulaminu  i  przestrzeganie   zastosowanych  w  nim  zasad,  oraz  ścisłe
stosowanie  się  do  poleceń  wydawanych  przez  personel  Parku  HOPSA
zapewni bezpieczne i komfortowe korzystanie z dostępnych w Parku Hopsa
atrakcji. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem zarządzającym Parkiem HOPSA jest AP FUN spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku 87-800 przy 
ulicy Paprociej 131 wpisana do KRS pod numerem 0000692163, NIP 
zwanym dalej Zarządcą.

2. Definicje do niniejszego regulaminu:
• użytkownik – każda osoba zamierzająca korzystać z atrakcji 

dostępnych w Parku HOPSA, bez względu na wiek, sposób korzystania
i rodzaj atrakcji Parku HOPSA,

• opiekun – osoba sprawująca prawną opiekę nad inną osobą w stosunku
do której istnieje taki wymóg. Opiekun musi być osobą pełnoletnią i 
mającą prawo do opieki,

• atrakcje w Parku Hopsa – wszystkie dostępne dla użytkowników i 
opiekunów urządzenia znajdujące się w Hopsa. 

3. Wszyscy użytkownicy i opiekunowie korzystający z dostępnych na 
terenie Parku HOPSA atrakcji zobowiązani są do zapoznania się z 
niniejszym Regulaminem. Przebywanie na terenie Parku HOPSA, zakup 
biletu, bądź jakakolwiek forma odwiedzin Parku HOPSA jest 
jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 
Powyższe jest jednoznaczne z deklaracją bezwzględnego 
przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

4. Obecność na terenie Parku HOPSA jednoznacznie zobowiązuje do 
przestrzegania i wykonywania poleceń i wskazówek wydawanych przez 
personel Parku HOPSA.



5. Warunkiem korzystania z atrakcji Parku HOPSA jest posiadanie 
ważnego biletu, Voucher’a na wejście, karnetu lub zaproszenia na 
urodziny. Dostępne rodzaje biletów i ich ceny znajdują się na:

• cenniku wywieszonym w recepcji,
• stronie internetowej www.HOPSA.center
• ulotce

6. Zarządca Parku HOPSA BEZWZGLĘDNIE zabrania:
• wnoszenia i spożywania na terenie Parku HOPSA  alkoholu i innych 

środków odurzających,
• palenia tytoniu pod każdą postacią,
• używania e-papierosów i pochodnych tego typu wyrobów,
• skakania na trampolinach z gumą do żucia bądź jakimikolwiek 

substancjami w ustach
• wnoszenia na teren Parku Hopsa przedmiotów niebezpiecznych, 

ostrych i jakiejkolwiek broni,
• wprowadzania na teren Parku Hopsa zwierząt,
• wstępu osób będących pod wpływem środków odurzających, zarządca 

Parku Hopsa zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu Parku 
Hopsa osób, których stan wskazuje na bycie pod wpływem takich 
środków i/lub osób zachowujących się w sposób agresywny, bądź nie 
kulturalny

7. Zarządca Parku Hopsa dopuszcza możliwość zarezerwowania całego 
Parku Hopsa przez klientów indywidualnych bądź grupowych. Jest to 
jednoznaczne z zamknięciem obiektu dla klientów indywidualnych. 
Informacja o zarezerwowaniu obiektu zostanie przekazana przez stronę
internetową i profil na portalu społecznościowym. 

§ 2 Zasady dotyczące użytkowników i opiekunów

1. Zarządca Parku Hopsa udostępnia obiekt do użytku dla użytkowników 
w wieku od 6 lat i wadze nie przekraczającej 110kg.

2. Osoby w ciąży oraz z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi nie 
powinny korzystać z atrakcji Parku Hopsa. Zwłaszcza jeśli mogło by to 
zagrażać pogorszeniu ich stanu zdrowia lub życiu.

3. Samodzielne korzystanie z atrakcji dostępnych w Parku Hopsa możliwe
jest wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

4. Osoby w stosunku co do których zaszło uzasadnione podejrzenie o 
użycie środków odurzających będą bezwzględnie usuwane poza teren 
Parku Hopsa przez personel obiektu.

5. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren 
Parku Hopsa według własnego uznania.

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z atrakcji dostępnych w Parku 
Hopsa na następujących zasadach:

http://www.HOPSA.center/


• dzieci w wieku od 6 do 10 lat mogą korzystać z atrakcji dostępnych w 
Parku Hopsa wyłącznie pod stałym i ciągłym nadzorem zdefiniowanego
w § 1 pkt 2 ust 2 niniejszego regulaminu opiekunem.

• Młodzież w wieku od 11 do 13 lat  może korzystać z atrakcji dostępnych
w Parku Hopsa wyłącznie w obecności zdefiniowanego w § 1 pkt 2 ust 
2 niniejszego regulaminu opiekuna, który nie może w tym  czasie 
opuszczać Parku Hopsa.

• Młodzież w wieku od 14 do 18 lat może korzystać z atrakcji dostępnych 
w Parku Hopsa wyłącznie po złożeniu przez opiekuna zdefiniowanego 
w § 1 pkt 2 ust 2 niniejszego regulaminu pisemnej deklaracji (dostępnej 
w recepcji Parku Hopsa) o spoczywającej na nim odpowiedzialności za 
opiekę  nad niepełnoletnim użytkownikiem.

4. Wszyscy niepełnoletni użytkownicy Parku Hopsa przed rozpoczęciem 
korzystania z atrakcji dostępnych w Parku Hopsa muszą dostarczyć do 
recepcji Parku Hopsa podpisaną przez opiekuna zgodę na korzystanie 
z Parku Hopsa. Formularz zgody jest dostępny na stronie internetowej 
Parku Hopsa i recepcji Parku Hopsa. Honorowane będą wyłącznie w/w 
formularze. 

5. Samodzielnie z atrakcji Parku Hopsa mogą korzystać wyłącznie osoby 
pełnoletnie.

6. Bez względu na udzielenie pisemnej zgody na korzystanie z atrakcji 
Parku Hopsa, Park Hopsa nie świadczy usług opieki nad 
użytkownikami. 

7. Korzystanie z atrakcji Parku Hopsa przez niepełnoletnich użytkowników
odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna. Należy 
jednak mieć świadomość, że skakanie na trampolinach należy do grupy
sportów ekstremalnych i może powodować urazy. 

8. Opiekunowie w ramach nadzoru nad niepełnoletnimi użytkownikami 
Parku Hopsa ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
spowodowane przez ich podopiecznych.

9. Wszyscy użytkownicy i opiekunowie są w pełni świadomi, że Park 
Hopsa nie ponosi odpowiedzialności za szkody i jakiekolwiek urazy , 
czy uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek korzystania z 
atrakcji Parku Hopsa. Poza tymi spowodowanymi umyślnie.

10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek urazów w wyniku korzystania z 
atrakcji Parku Hopsa należy bezwzględnie i bezzwłocznie 
poinformować o tym fakcie obsługę Parku Hopsa.

11. Przed wejściem na trapolinarium należy przebrać się w sportowy i 
niekrępujący ruchów strój, który jest pozbawiony wszelkich ostrych i 
mogących stwarzać zagrożenie elementów w szatni Parku Hopsa.

12. Użytkownicy korzystający z atrakcji Parku Hopsa zobowiązani są do 
opróżnienia kieszeni ubrania przed wejściem na trampolinarium.

13. Zabrania się skakania na trampolinach w biżuterii.
14. Przed wejściem na trampolinarium należy ubrać skarpety 

antypoślizgowe dostępne w recepcji Parku Hopsa.



15. Przed wejściem na trampolinarium należy bezwzględnie wykonać 
rozgrzewkę stawów i mięśni by zminimalizować ryzyko wystąpienia 
urazów ciała podczas korzystania z atrakcji Parku Hopsa.

16. Zarządzający Parkiem Hopsa dopuszcza wstęp na teren obiektu grup 
zorganizowanych, po uprzednim zarezerwowaniu terminu. 

17. W przypadku użytkowania Parku Hopsa przez grupę zorganizowaną 
jeden opiekun może przebywać na terenie Parku Hopsa z grupą 
niepełnoletnich użytkowników nie przekraczającą 12 osób.

18. W przypadku grup zorganizowanych każdy z niepełnoletnich 
użytkowników Parku Hopsa zobowiązany przez do przekazania 
opiekunowi grupy zgody na korzystanie z Parku Hopsa wypełnionej 
przez prawnego opiekuna.

19. Opiekun grupy zorganizowanej zobligowany jest do złożenia pisemnego
oświadczenia o odpowiedzialności za grupę nad którą sprawuje opiekę 
podczas wizyty. Honorowane będą wyłącznie formularze dostępne w 
recepcji i na stronie www.hopsa.center.

20. Opiekun grupy zorganizowanej przed przystąpieniem do korzystania z 
atrakcji Parku Hopsa zobowiązany jest do pozostawienia w recepcji 
zgód na korzystanie z atrakcji Parku Hopsa przez wszystkich 
podopiecznych.

§ 3 Zasady ogólne

1. Wejścia do Parku Hopsa możliwe są wyłącznie o pełnych godzinach. 
Zarządzający Parkiem Hopsa zaleca by do Parku Hopsa przychodzić 
15 do 20 minut przed pełnymi godzinami w celu przygotowania się do 
wejścia na trampolinarium.

2. Zarządzający Parkiem Hopsa zabrania korzystania z atrakcji parku nie 
zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Czas spędzony na trampolinarium regulowany jest przez obsługę Parku
Hopsa odpowiednim sygnałem dźwiękowym. Wszyscy korzystający z 
atrakcji Parku Hopsa po usłyszeniu w/w dźwięku zobowiązani są do 
opuszczenia trampolinarium. 

4. Podczas korzystania z atrakcji Parku Hopsa bezwzględnie zabrania się:
• wskakiwania na zajętą przez innego użytkownika trampolinę, 
• skakania po matach asekuracyjnych i wypełnieniach między polowych,
• siadania na matach asekuracyjnych i wypełnieniach między polowych,
• biegania po trampolinach,
• lądowania na matach między polowych,
• celowego uderzania, wskakiwania, wchodzenia wspinania się i innych 

tego typu czynności na zabezpieczającą siatkę asekuracyjną,
• przeskakiwania przez zabezpieczającą siatkę asekuracyjną,
• celowego uderzania, wskakiwania, wchodzenia wspinania się i innych 

tego typu czynności elementy konstrukcyjne trampolinarium,
• przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne trampolinarium,



• utrudniania ćwiczeń i ewolucji innym użytkownikom trampolinarium,
• przepychanek i jakiegokolwiek okazywania agresji wobec innych 

znajdujących się na terenie obiektu,
• skakania na głowę do basenu z gąbkami

4. Podczas korzystania z atrakcji Parku Hopsa zaleca się:
• zachowanie maksymalnych środków ostrożności, przypominamy, iż jest

to sport ekstremalny i potencjalnie urazowy,
• uprzejme postępowanie z innymi użytkownikami naszego obiektu,
• unikanie kolizji z innymi użytkownikami Parku Hopsa, 
• używanie indywidualnych środków ochronnych zwłaszcza przez osoby 

noszące okulary, szkła kontaktowe lub protezy,

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Przebywanie na terenie Parku Hopsa jest jednoznaczne z:
• akceptacją niniejszego regulaminu,
• akceptacją na rejestrację wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego i

fotografowania,
• zgodą na publikację wizerunku przez zarządzającego Parkiem Hopsa 

do celów marketingowych i promocyjnych,
• zgodą na publikację wizerunku na witrynie internetowej Parku Hopsa i 

portalach społecznościowych przez zarządzającego,
2. Nagrywanie filmów i fotografowanie na terenie Parku Hopsa dozwolone 

jest jedynie po uzyskaniu zgody pracowników obsługi parku. 
Wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów do celów 
marketingowych i ich publikacja jest zabroniona. 

3. Korzystanie z dostępnego na terenie Parku Hopsa Internetu jest 
możliwe po uzyskaniu klucza autoryzacyjnego. Park Hopsa nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z sieci 
Internet dostępnej na terenie całego obiektu.

4. Zewnętrzny parking znajdujący się na terenie Parku Hopsa jest 
bezpłatny dla gości parku. Zarządzający udostępnia teren parkingu 
wyłącznie do celów pozostawienia pojazdów na czas pobytu na terenie 
Parku Hopsa. Pozostawienie pojazdu oraz mienia na terenie parkingu 
odbywa się na odpowiedzialność pozostawiającego, a zarządzający 
Parkiem Hopsa nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione 
na parkingu. 

5. Zarządzający Parkiem Hopsa nie ponosi odpowiedzialności za 
niezawinione przerwy w działaniu obiektu powstałe wskutek takich 
zjawisk jak: przerwy w dostępie energii elektrycznej, katastrofy 
naturalne i inne czynniki na które zarządzający nie ma wpływu.

6. Zarządzający apeluje o zgłaszanie personelowi Parku Hopsa 
wszystkich przypadków nie przestrzegania niniejszego regulaminu, 
zachowań agresywnych i nie kulturalnych.



7. Obiekt jest wyposażony w niezbędne dla udzielenia pierwszej pomocy 
akcesoria. Jednakże warunkiem umożliwiającym udzielenie pierwszej 
pomocy jest poinformowanie personelu o takiej konieczności.

8. Zarządzający Parku Hopsa zastrzega sobie prawo do nie zwracania 
należności za wykupiony, a nie wykorzystany wstęp i czas przebywania
na terenie obiektu.

9. Użytkownicy wraz z wykupieniem wstępu do Parku Hopsa otrzymują 
klucz do szafki ubraniowej znajdującej się w szatni. 

10. Przez cały pobyt na terenie Parku Hopsa użytkownik odpowiedzialny 
jest za kluczyk.

11. Za zgubione klucze do szafek należy uiścić opłatę w wysokości 40zł.
12. Zabrania się przekazywania klucza osobom trzecim.


