
Prevádzkovateľ : Patrik Križek , Murgašova 613/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

                         IČO 51432005  

Adresa prevádzky : Brodno 396, 010 14  Žilina 

Prevádzka : JUMPSTREET aréna  

 

1. Každý zákazník JUMPSTREET arény vstupuje a pretrváva v nej na vlastné riziko a 
zodpovednosť, prevádzkovateľ zodpovedá za ujmu a škodu iba spôsobenú zlým technickým 
stavom trampolínového centra. 

2. Vstup do JUMPSTREET arény je možný len po podpise prevádzkového poriadku arény. 
3. Vstup maloletých osôb mladších ako 15 rokov je možný len v sprievode rodiča alebo 

zákonného zástupcu. Ak je vek maloletého: 
• Dieťa od 3 rokov – 6 rokov: vstup do JUMPSTREET arény je možný v sprievode rodiča alebo 
zákonného zástupcu, ktorý je zodpovedný za maloletého za celý pobyt v ARÉNE a je povinný 
vykonávať AKTÍVNU kontrolu nad maloletým. 

4.  • Dieťa od 7 rokov – 14 rokov: vstup do JUMPSTREET arény je možný v sprievode rodiča 
alebo zákonného zástupcu, ktorý je zodpovedný za pobyt v ARÉNE a je povinný vykonávať 
PASÍVNU kontrolu nad maloletým. 

               Od 15 rokov: vstup do JUMPSTREET arény len s platným občianským preukazom. 
5.  Pred vstupom do JUMPSTREET arény má zákazník povinnosť  oboznámiť sa s pravidlami 

arény, prevádzkového poriadku a dodržiavať ich. 
6. Vstup do JUMPSTREET arény je možný len po zaplatení vstupného a v rámci otváracích hodín.  
7. Do JUMPSTREET arény je zakázané vnášať alkohol a iné omamné látky a zbrane . 
8. Návštevníci JUMPSTREET arény sú povinní  nahlásiť personálu JUMPSTREET arény akékoľvek 

zranenie alebo poškodenie trampolínového centra. JUMPSTREET aréna vedie knihu úrazov. 
9.  V priestore trampolínového centra JUMPSTREET arény je fajčenie zakázané.  
10. Vstup do trampolínového centra JUMPSTREET arény  sa odporúča oblečenie športového 

charakteru.  
11. Konzumácia nápojov je možná na posedeniach umiestnených pri trampolínovom centre, 

priamo v reštaurácií sa podávajú jedlá a nápoje. Konzumovať jedlo a nápoje je možné iba 
zakúpené v reštaurácií v aréali. 

12. Prevádzkovateľ JUMPSTREET arény nie je  povinný zodpovedať  za veci vnesené do areálu 
JUMPSTREET arény, ak nebudú odložené na mieste určenom (šatňové skrinky). 

13. Priestory JUMPSTREET arény sú monitorované kamerovým systémom  z dôvodu ochrany 
majetku, zdravia a bezpečnosti. Zákazník súhlasí s nahrávaním obrazových a zvukových 
záznamov. 

14. Vstup do trampolínového centra JUMPSTREET arény je zakázaný osobám so zdravotnými 
problémami (infekcie, problémy so srdcom a pod. ). Za vyhovujúci zdravotný stav deťom do 
15 rokov je zodpovedná podpísaná zákonná osoba. 

15.  Prevádzkovateľ z bezpečnostných dôvodov a ochrany zdravia môže odmietnuť a zakázať 
vstup do trampolínového centra, prípadne vykázať zákazníka bezdôvodne, bez nároku 
vrátenia vstupného.   

16. Zákazník je povinný dodržiavať v JUMPSTREET aréne  tieto bezpečnostné pravidlá :  
- V  JUMPSTREET aréne  je pohyb zákazníkov možný len v protišmykových ponožkách, 

ktoré si u nás zakúpia 
- Zákazník musí dbať na ostatných skákajúcich a skákať len v rámci svojich dispozícií 
- Maximálna hmotnosť skákajúceho zákazníka je 110 kilogramov 
- Vstup do arény je zákazníkom zakázaný pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok 
- Zákaz - skákania na jednej nohe 

           - skákania dvojitých aj trojitých sált aj ponad molitany,                       



                  - liezť po pletivách a šikmých trampolínach,   
                  - nevhodného správania,  
                  - zavesovania sa na basketbalové koše,  
                  - vstupu pod konštrukciu,  
                  - zdržovať a schovávať sa v penovej jame,  
                  - naháňania sa, 
                  -  odkladania predmetov na trampolíny, 
                  -  jedenia a pitia, 
                  -  odpočívania na trampolínach (využi posedenie)  
                  -  lezenia po ochranných sieťach a pletivách 

- Na jednej trampolíne smie skákať len jeden zákazník, výnimkou sú len dlhšie trampolíny 
- Zákazník smie skákať len v strede trampolíny 
- Zákaz skákania hlavou napred do penovej jamy a taktiež vyhýbať sa akémukoľvek dopadu 

na hlavu 
- Zákaz skákania do penovej jamy , ak si sa neuistil, že v penovej jame sa nik nenachádza 
- Do penovej jamy nesmú skákať dve a viac osôb súčasne 
- Snažím sa skočiť, čo najbližšie k stredu penovej jamy 
- Vstup do JUMPSTREET arény  je povolený zákazníkovi po zaplatení vstupného na 

konkrétny čas skákania, a pod stálou kontrolou zamestnancov JUMPSTREET arény a riadiť 
sa ich pokynmi 

- Dbaj o zvýšenú opatrnosť  pri skákaní s dioptrickými okuliarmi, pri páde na tvár hrozí 
zranenie 

- Zákazníci nemôžu vniesť nebezpečné predmety a správať sa  v JUMPSTREET aréne 
neadekvátne tak, aby mohli  poraniť zákazníkov a zdevastovať konštrukciu a prvky 
trampolín  

17. Prevádzkovateľ JUMPSTREET arény nie je povinný sa zodpovedať za poranenie zákazníkov 
zapríčinené precenením vlastných dispozícii, svojou neobozretnosťou prípadne riskantným 
správaním , neprihľadajúc na svoj zdravotný stav, alebo nerešpektovaním prevádzkového 
poriadku a bezpečnostných pravidiel JUMPSTREET arény.  

18. Za maloletú osobu do 15 rokov zodpovedá podpísaný zákonný zástupca, za jej rešpektovanie 
prevádzkového poriadku a bezpečnostných pravidiel 
 
OSVEDČENIE ZÁKAZNÍKA JUMPSTREET arény 
Zákazník / zákonný zástupca svojím podpisom akceptuje, že je oboznámený a súhlasí 
s prevádzkovým poriadkom a  bezpečnostnými pravidlami JUMPSTREET arény a taktiež berie 
na vedomie, že činnosť v trampolínovom centre JUMPSTREET  je spojená s možným úrazom 
alebo poškodením zdravia. 
 
Prevádzkový poriadok je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
GDPR 

 
 

Meno a priezvisko zákazníka, zákonného zástupcu alebo rodiča : 
 
 
 
 
Dátum narodenia : 
 
 
V Oškerde, dňa :                                                      Podpis :  


