REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ JUMPING FROG JUMP PARTY 2018

I
1. Impreza masowa odbywa się w dniu 23.064.2018 r. w obiekcie Hala Sportowa w
Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 . Impreza organizowana jest przez FIT
DESIGN Zdebel Katarzyna ul. Brynicka 11 42-610 Miasteczko Śląskie właściciela marki JUMPING FROG.
2. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu na pół godziny przed
rozpoczęciem imprezy masowej tj. 14:00.
3.
Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia
imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
4. Uczestnik imprezy powinien:
- mieć ukończony 18 rok życia
- nie posiadać przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zajęciach
JUMPING FROG FITNESS. Schorzenia wykluczające udział w konwencji to:
Dyskopatia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia równowagi, ciąża, astma, koślawość
kolan, zwyrodnienia stawów, niestabilność stawów, osteoporoza, endoprotezy,
świeże kontuzje i urazy stawów oraz kości. W razie wątpliwości prosimy
skonsultować się z lekarzem bądź fizjoterapeutą
- mieścić się w zalecanym przedziale wagowym do 120kg
- ubrany być w strój sportowy oraz obuwie sportowe z płaską podeszwą bez
dodatkowej amortyzacji
- nie obowiązują zapisy na zajęcia oraz rezerwacje trampolin
- po zakupie biletów prosimy uiścić właściwą kwotę w ciągu 5 dni na konto
podane w e-mailu potwierdzającym. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym
terminie rejestracja zostanie automatycznie anulowana. W tym przypadku należy
zarejestrować się ponownie.
II
1.
Wstęp do Hali Sportowej na imprezę odbywa się za okazaniem
numerowanych biletów.
2. Otrzymując numerowany bilet uczestnik imprezy akceptuje Regulamin Imprezy.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z
przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w
tym do odwołania imprezy z ważnego powodu.

4.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu Hala Sportowa.
5.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy :
• napojów alkoholowych,
• broni oraz przedmiotów niebezpiecznych wszelkiego rodzaju,
• pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, cuchnących lub
farbujących,
• butelek szklanych,
• przedmiotów pirotechnicznych,
6. Ponadto zabrania się:
• wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla klientów hali
( pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, konstrukcje dachu ),
• rzucania wszelkimi przedmiotami stwarzającymi realne zagrożenie dla życia
i zdrowia pozostałych uczestników imprez,
• używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek,
obrażania jakichkolwiek osób, wywieszania transparentów o obraźliwej
i prowokującej treści,
• rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i odpalania petard,
7.
Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywanie
na niej osobom :
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
- posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby,
napoje, środki lub substancje;
- zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy;
8. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie
obiektu Hala Sportowa podczas imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń
Służb Porządkowych oraz Informacyjnych w tym Kierownika d.s. Bezpieczeństwa.

1.

III
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz
porządek podczas trwania imprezy, poprzez :

- Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniającymi się
elementami ubioru;
- udostępnieniem pomocy medycznej;
2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez :
- znajomość rozmieszczenia poręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz
zasad postępowania na wypadek pożaru przez Służby Porządkowe i Służby
Informacyjne;
- znajomość zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej;
zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy;
medycznej przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne;
IV
1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym
w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do :
- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty:wydawania poleceń
porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń ,
usuwanie ich z imprezy;
- stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub
podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie
lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę;
-ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
mienia;
V
1. Zakup biletu nie gwarantuje dostępności trampoliny podczas całych 6 godzin
zajęć.
2. Organizator zapewnia 0,5l wody niegazowanej na osobę, która będzie
rozdawana przy wejściu na halę.
3. Na miejscu będzie można zaopatrzyć się odpłatnie w pozostałe napoje oraz
jedzenie a także w ubrania z kolekcji FROG SPORTSWEAR.

VI
1. Niniejszy Regulamin przed rozpoczęciem imprezy zostanie wywieszony
w widocznym miejscu na terenie obiektu Hala Sportowa.

