REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ URODZINOWYCH
W PARKU TRAMPOLIN ODSKOCZNIA W OPOLU
§1
1. Rezerwacja biletów na urodzinowe wejscie grupowe oznacza rezerwacje biletów dla co najmniej 8 osób w wieku od 8 lat.
2. Rezerwacja biletów na wejscie grupowe upowaznia dzieci, o których mowa w punkcie 1, do korzystania z Parku
Trampolin Odskocznia oraz z boksa wyposazonego w stoliki i siedziska w liczbie pozwalajacej usiasc kazdemu z gosci,
który to boksy na czas trwania wejscia grupowego pozostaje do wyłacznej dyspozycji uczestników tego wejscia.
3. Koszt jednego biletu w ramach wejscia grupowego wynosi 45 zł za osobe w dniach piatek, sobota, niedziela i 35 zł w dniach
poniedziałek, wtorek, sroda, czwartek . Czas trwania wejscia grupowego wynosi dwie godziny.
4. W ramach wejscia grupowego na terenie parku trampolin moze przebywac jeden opiekun dorosły na kazde dziecko.
Bezpłatne wejscie, o którym mowa, nie obejmuje mozliwosci korzystania ze strefy z trampolinami i atrakcjami.
5. W ramach wejscia grupowego park trampolin udostepnia takze jednorazowe kubeczki, talerzyki i sztucce dla uczestników
wejscia grupowego. Koszt jednorazowego kompletu 15 pakietów takich naczyn i sztucców to 5 złotych.
6. Przy zawieraniu umowy rezerwacji, rezerwujacy zobowiazany jest uiscic zadatek w kwocie 200 złotych. Zadatek zostaje
zaliczony na poczet ceny biletów za wejscie grupowe.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji wejscia grupowego, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
7. Po wpłacie zadatku, rezerwujacy otrzymuje komplet darmowych, urodzinowych zaproszen dla gosci w liczbie zgodnej z
liczba zarezerwowanych biletów.
8. Zadeklarowana liczba uczestników rezerwacji grupowej jest zobowiazujaca. Rezerwacja wejscia grupowego przygotowana
zostanie przez obsługe parku trampolin zgodnie z liczba osób podanych przy rezerwacji, co bedzie rodziło obowiazek
rezerwujacego do uiszczenia opłaty za zarezerwowane bilety.
9. Po dokonaniu rezerwacji i wpłaceniu zadatku, dopuszcza sie bezpłatne odwołanie rezerwacji biletów stanowiacych liczbe
nie wieksza niz 20% ogólnej liczby zarezerwowanych biletów, przy czym minimalna liczba opłaconych biletów w ramach
rezerwacji to 8.
10. Na terenie parku trampolin oraz boksów bezwzglednie zakazuje sie:
• uzywania jakichkolwiek produktów pirotechnicznych, rac, piniat, itp.,
• wnoszenia i spozywania kruchych przekasek – paluszków, chipsów etc.
• wprowadzania animatorów z zewnatrz, np. do malowania buziek, klaunów, itp,
• wnoszenia własnych napojów goracych (kawa, herbata).
11. Na teren boksów wolno wnosic tort lub np. pizze dla uczestników rezerwacji, które to powinny byc spozyte przez
uzytkowników na terenie boksu, w drugiej godzinie rezerwacji. Po zakonczeniu spotkania, rezerwujacy, jest zobowiazany do
zabrania nieskonsumowanych produktów. Park trampolin, na zyczenie rezerwujacego, moze udostepnic miejsce w lodówce na tort.
12. Rezerwujacy ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie niepozadane skutki (w tym np. zatrucie) spowodowane spozyciem
wniesionych własnych produktów spozywczych.
13. Spozycie produktów spozywczych moze odbywac sie jedynie na terenie wyznaczonego boksu.
14. Uczestnicy wejscia grupowego musza pozostawac pod opieka rezerwujacego, rodzica lub opiekuna, który bedzie
sprawował nadzór i opieke oraz bedzie czuwał nad przestrzeganiem przez uczestników wejscia niniejszego regulaminu oraz
Regulaminu Parku Trampolin Odskocznia.
§2
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Kupujacego, uzyskanych w trakcie wypełniania formularza, jest Terenowiec Przemysław
Olczyk, ul. Jagiellonów 12, 45-560 Opole, NIP: 664-179-49-88 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
2. Dane osobowe Kupujacego przetwarzane beda na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu umozliwienia korzystania z usług
Terenowiec Przemysław Olczyk i w sprawach z tym zwiazanych.
3. Podanie przez Kupujacego danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak
mozliwosci skorzystania z usług Terenowiec Przemysław Olczyk.
4. Dane osobowe Kupujacego nie beda przekazywane do odbiorców znajdujacych sie w panstwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),
5. Dane osobowe Kupujacego beda przechowywane przez okres wymagany prawem.
6. Kupujacy posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu Kupujacy zawiadomi Administratora danych w formie
pisemnej.
7. Zgodnie z obowiazujacym prawem dane Kupujacego mozemy przekazywac podmiotom przetwarzajacym je na nasze zlecenie, np.
podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiazujacego prawa np.
sadom lub organom do tego uprawnionym.
8. Kupujacy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iz przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

