
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W AKADEMII GOJUMP,
sezon 2019/2020

Park Trampolin GOjump

ul. Długosza 59-75, Wrocław

Obowiązuje od 20.08.2019 r.

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Uczestnictwo w zajęciach w  Akademii GOjump jest jednoznaczne

z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zgłaszani przez opiekunów prawnych,

którzy akceptują postanowienia regulaminu w ich imieniu.

3. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem

uprawianie wybranego sportu.

4. Na zajęcia są wpuszczani wyłącznie uczestnicy z opłaconym karnetem lub 
zarezerwowanym wejściem próbnym. Wejście próbne może być wykupione tylko na 
pierwszezajęcia. Jest ono niezobowiązujące, natomiast w przypadku chęci kontynuacji 
uczestnictwaw grupie, wejście to, zostanie naliczone do ceny karnetu.

Uczestnicy otrzymują każdorazowo opaskę na rękę, która upoważnia do wejścia na

zajęcia i są zobowiązani nosić ją w widocznym miejscu przez cały czas trwania zajęć.

5. Minimalna liczba osób zapisanych na zajęcia do danej grupy to 6 osób w grupach do

9 tego roku życia i 8 w grupach powyżej 10 tego roku życia. W przypadku braku minimalnej

liczby uczestników, grupa może zostać rozwiązana, a uczestnikom zostanie 
zaproponowana inna grupa.

6. Opłata za wstęp na zajęcia odbywa się w rozliczeniu miesięcznym a jej wysokość

jest uzależniona od ilości treningów w danym miesiącu. Płatności za dany okres 
rozliczeniowy, następuje z góry za każdy miesiąc wyłącznie przez system PLAN4U.

7. Na 7 dni przed końcem okresu rozliczeniowego, system automatycznie wysyła 
informację, że zastała otwarta sprzedaż karnetów na kolejny miesiąc. Jeżeli Uczestnik nie

dokona opłaty za kolejny okres rozliczeniowy do ostatniego dnia miesiąca, do godziny

23:59, automatycznie zostaje usunięty z listy uczestników.



8. W przypadku jednej nieobecności, w danym okresie rozliczeniowym, Uczestnik

otrzymuje w ramach rekompensaty wejście na strefę rekreacji.

9. Rodzic/opiekun powinien przyprowadzać i odbierać dziecko punktualnie, uwzględniając

czas potrzebny mu na przebranie. W czasie przed i po zajęciach uczestnik pozostaje

pod opieką rodzica/opiekuna.

Trener ma prawo do nie wpuszczenia dziecka na zajęcia lub wykluczenia go z części

specjalistycznej zajęć, jeśli spóźnienie będzie przekraczało czas niezbędnej dla ochrony

zdrowia rozgrzewki.

Rodzice/opiekunowie nie mogą przybywać w strefie akrobatycznej/parkour podczas zajęć. 
10. Cennik zajęć Akademii GOjump (obowiązuje od  01.09.2019):

Zajęcia Akademii GOjump Płatność wyłącznie przez stronę 
www.wroclaw.gojump.pl/zajecia po 
kliknięciu „zapisz się na zajęcia”

Zajęcia ogólnorozwojowe, FUNjump, 
Akrobatyka, Gimnastyka, Trening 
Funkcjonalny 

1 raz w tygodniu (opłata za 4 tyg. zajęć) 130 PLN

2 razy w tygodniu (opłata za 4 tyg. 
zajęć)

210 PLN

3 razy w tygodniu (opłata za 4 tyg. 
zajęć)

280 PLN

Akrobatyka powietrzna – Aerial 
1 raz w tygodniu (opłata za 4 tyg. zajęć)

159 PLN

Parkour
1 raz w tygodniu (opłata za 4 tyg. zajęć)

139 PLN

Jednorazowa aktywacja karty GOjump 5 PLN

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz nakrycia stóp

(baletki lub skarpetki antypoślizgowe), w przypadku zajęć parkour – butów sportowych 
zmiennych . Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione. Długie włosy muszą 
być spięte blisko głowy.

2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym

przez instruktora.

3. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych

przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego

stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien 
zgłosić to instruktorowi.

http://www.wroclaw.gojump.pl/zajecia


4. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć

powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa

dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie

zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

6. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego

zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania

dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma

prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z 
wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu, aż

do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot

kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.

7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub

innych środków odurzających.

8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu

sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika

ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego

rodzice lub opiekun prawny.

9. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.

III. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez

przesłanie maila lub przekazaniu regulaminu na zajęciach.


