
 

 

Igrzyska  

Giganci Wipeout Planet 

06-07.07.2019 Jastrzębie-Zdrój 

Hala Widowiskowo-Sportowa, Aleja Jana Pawła II 6 

GODZ. 10.00 – 18.30 

WSTĘP WOLNY! 
Dodatkowo 06.07.2019 godz. 20:00-22:00 

Zawody dla dorosłych 
 

 

Regulamin korzystania z urządzeń Giganci WipeOut Planet. 

 

Przez zabawę rozumie się korzystanie z urządzeń według poniższego regulaminu: 

 

1. Uczestnik imprezy korzysta z urządzeń na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

 

2. UWAGA! Dzieci w wieku do 8 lat korzystają z urządzenia tylko pod kontrolą 

rodziców(opiekunów) oraz na ich odpowiedzialność 

 

3. Przed przystąpieniem do zabawy użytkownicy urządzeń Giganci WipeOut Planet 

powinni: 

 zdjąć buty, 

 zostawić takie rzeczy jak: parasol, torebka, klucze itp. poza urządzeniem, 

 zdjąć okulary, biżuterię, paski i zegarki, 

 być ubrani w długi rękaw, spodnie z długimi nogawkami oraz skarpety w celu 

uniknięcia otarcia naskórka 

 

4. W czasie zabawy na urządzeniu oraz w ich pobliżu zabrania się palenia 

papierosów. 

 

5. Na terenie urządzeń Giganci WipeOut Planet obowiązuje zakaz spożywania 

wszelkich produktów nie wyłączając napoi i słodyczy, a zwłaszcza cukierków. 

 

 
 

 



6. Na czas zabawy uczestnicy zdejmują okulary, kolczyki oraz inną biżuterię, która 

mogłaby stworzyć zagrożenie dla uczestnika oraz pozostałych uczestników zabawy. 

 

7. Na teren urządzeń Giganci WipeOut Planet można wchodzić tylko od frontu, 

niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych oraz tylnych. 

8. Zabrania się uczestniczenia w zabawie osobom po spożyciu alkoholu, narkotyków, 

innych środków odurzających oraz osobom po urazach rąk, nóg i kręgosłupa,            

a także kobietom w ciąży. 

 

9. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie 

urządzeń Giganci WipeOut Planet oraz wchodzenia na teren odgrodzony czarno-

żółtymi słupkami. 

 

10. Organizator oraz obsługa nie odpowiada za prywatne rzeczy pozostawione przy 

urządzeniach Giganci WipeOut Planet. 

 

11. Zabrania się korzystać z urządzenia w czasie deszczu, burzy oraz kiedy wieje silny 

wiatr. 

 

12. W przypadku zaistnienia złych warunków atmosferycznych uczestnik 

zobowiązany jest niezwłocznie opuścić urządzenie Giganci WipeOut Planet. 

 

13. Zabrania się korzystania z urządzenia Giganci WipeOut Planet, jeżeli nie jest                 

w pełni nadmuchane. 

 

14. UWAGA! Kategorycznie zabrania się użytkowania urządzenia, jeżeli urządzenie nie 

jest nadzorowane. 

 

15. Gdy uczestnik poczuje, że urządzenie nie działa prawidłowo np. powietrze 

uchodzi z urządzenia, zobowiązany jest niezwłocznie opuścić urządzenie 

 

16. W razie zaistnienia wypadku bądź każdego innego zdarzenia, podczas którego 

uczestnik zostanie poszkodowany w jakikolwiek sposób, niezależny od Usługodawcy 

lub z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, nie będzie on zgłaszać 

żadnych roszczeń do Usługodawcy ani osób z nimi współdziałających w trakcie 

trwania zabawy. 

 

17. Uczestnik oświadcza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na uczestnictwo                  

w zabawie i korzystaniu z urządzeń. 

 

18. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do bezwzględnego wykonywania poleceń 

osób organizujących zabawę przez cały czas jej trwania. 

 

19. Osoby organizujące zabawę nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 

działania lub zaniechania uczestników względem siebie nawzajem, ani osób trzecich 

w trakcie korzystania z urządzeń w żadnym zakresie. 

 

20. Złamanie zasad zachowania się w trakcie korzystania z urządzeń w sposób 

mogący zagrozić bezpieczeństwu jej pozostałych uczestników równoznaczny jest                        

z natychmiastowym wykluczeniem z uczestnictwa w zabawie. 
 


