
Regulamin skoków na bungee w Manufakturze 

 

1. Skoki na bungee odbywają się w godzinach: 

12.00-22.00 w dniu 21 maja (lub do ostatniego skoczka) 

2. Koszt skoku: 

150 zł  

3. Skoki odbywają się z wysokości 80m! 

4. Skoki odbywają się dobrowolnie i za pisemną zgodą każdego uczestnika 

5. Dopuszcza się możliwość skoków uczestników niepełnoletnich (od 16- go roku życia) pod warunkiem 
pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie musi być złożone osobiście. Organizator 
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia uczestnika do skoku w przypadku jakichkolwiek niejasności. 
Obowiązek udokumentowania odpowiedzialności prawnej spoczywa na rodzicu/opiekunie.  

6. Każdy uczestnik odpowiada za swój stan zdrowia. Warunkiem dopuszczenia do skoku jest własnoręczne 
potwierdzenie podpisem dobrego stanu zdrowia 

7. W przypadku, gdy uczestnik ukryje przed organizatorem schorzenia i wady zdrowotne, organizator nie 
ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw skoku. 

8. Bezwzględnie wymagane jest dostosowanie się do poleceń obsługi 

9. Dla bezpieczeństwa skoki odbywają się na ściśle wyznaczonym terenie 

10. Świadome podawanie fałszywych danych osobowych jest wykroczeniem 

11. Przy rezygnacji ze skoku podczas przygotowań nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia uczestnika do skoku bez podania przyczyny (w 
szczególności osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek, oraz osobom 
agresywnym) 

13. Uczestnik skoku własnoręcznym podpisem potwierdza znajomość regulaminu i stosowanie się do niego. 
W przypadku ne stosowania się do regulaminu, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
wynikające z tego tytułu niekorzystne dla skoczka następstwa. 

14. Zabrania się wykonywania skoków osobom pod wpływem środków odurzających, kobietom ciężarnym 
oraz osobom cierpiącym lub przebytych chorobach: 

a. Układu krążenia - ciężkie niekontrolowane nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych, tętniak 
aorty, stan po operacjach naczyń tętniczych, duże żylaki kończyn dolnych, niedokrwienie kończyn 
dolnych choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca itp. 

b. Ośrodkowego układu nerwowego (epilepsja, depresja, psychozy, niedowłady, stan po udarze) 

c. Chorobami oczu (choroby siatkówki, jaskra, stan po operacji, wady wzroku powyżej 3 dioptrii.) 

d. Chorobami narządu ruchu (po przebytych obrażeniach kręgosłupa, przebytych ciężkich 
złamaniach kończyn dolnych i miednicy, choroby kręgosłupa (dyskopatia, złamania, kręgozmyk, 
osteoporoza, znaczne skrzywienia, wady wrodzone i nabyte) 

15. Bungee jumping to sport ekstremalny, który wiąże się z ryzykiem i nieprzewidzianymi sytuacjami, 
niezależnymi od organizatora przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa 


