Regulamin grup zorganizowanych
na terenie Centrum Zabaw i Trampolin HOPSA
1. Centrum Zabaw i Trampolin HOPSA (zwana dalej HOPSA) zarządza TPS PLAY Sp.
z o.o. z siedzibą w Chorzowie, wpisana w rejestrze REGON pod nr 368231792, o
numerze NIP 6272753188.
2. Regulamin dotyczy grup zorganizowanych i obowiązuje łącznie z Regulaminem
Ogólnym Centrum Zabaw i Trampolin Hopsa.
3. Wszystkie osoby korzystające z HOPSA bezwzględnie zobowiązane do zapoznania
siebie i swoich podopiecznych z regulaminem obiektu oraz urządzeń, a wejście na
obiekt jest jednoznaczne z jego zapoznaniem i pełną akceptacją.
4. Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę złożoną z co najmniej 10 uczestników
grupy w wieku odpowiadającym ograniczeniom wiekowym obowiązującym w
HOPSA oraz co najmniej 1 pełnoletniego opiekuna.
5. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy
dla grup zorganizowanych i przesłać go na adres e-mail: iwona.hopsa@gmail.com
lub hopsapark@gmail.com najpóźniej 5 dni przed planowanym wejściem grupy.
6. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości
ustalonej indywidualnie z Menadżerem HOPSA najpóźniej 5 dni przed planowanym
wejściem grupy.
7. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do przedstawienia obsłudze parku
zgód indywidualnych na korzystanie z obiektu podpisanych przez
rodziców/opiekunów prawnych
uczestników grupy zorganizowanej lub
przedstawienia zbiorczej zgody dla grup zorganizowanych. Zgody można pobrać na
stronie internetowej lub uzyskać w recepcji parku.
8. Przez opiekuna grupy rozumie się osobę reprezentującą organizatora zajęć,
odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu na terenie HOPSA,
zobowiązaną do właściwej, stałej opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom swojej grupy. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
9. Przez uczestnika grupy rozumie się osobę wchodzącą w skład grupy
zorganizowanej, przebywającą pod stałą opieką i nadzorem opiekuna, i
korzystającą z usług HOPSA. Wiek uczestnika grupy nie może przekraczać 14 roku
życia.
10. Cena biletu wstępu dla uczestnika grupy zorganizowanej jest ustalana według
standardowego cennika dla grup zorganizowanych (wejście WF) lub indywidualnie
po konsultacji z Menadżerem parku HOPSA. Opiekunowie grupy wchodzą na teren
obiektu bezpłatnie.
11. Uczestników grupy zorganizowanej obowiązuje wygodny strój sportowy oraz
skarpetki antypoślizgowe. Skarpetki antypoślizgowe można zakupić w recepcji
obiektu lub korzystać z własnych.
12. Opiekunowie grupy na terenie obiektu mogą przebywać w obuwiu zmiennym,
ochraniaczach na obuwie lub we własnych skarpetkach. W przypadku konieczności

wchodzenia opiekuna grupy na konstrukcje w parku HOPSA, jest on również
zobowiązany do posiadania skarpetek antypoślizgowych.
13. Opiekun grupy jest zobowiązany do zapoznania uczestników grupy z regulaminem
ogólnym i podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującym na terenie
parku HOPSA. Jeśli grupa wykupiła dodatkowo usługę animacji, animator
zapoznaje grupę z zasadami na początku wejścia.
14. Opiekun grupy sprawuje stałą opiekę i nadzór nad grupą oraz ponosi
odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie całego obiektu, także w
szatniach, w strefie barowej oraz przed wejściem na parkingu.
15. W czasie pobytu grupy na terenie HOPSA opiekun jest zobowiązany dopilnować,
żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie,
spokojnie i kulturalnie.
16. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenie obsłudze parku każdego zdarzenia
lub mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie HOPSA.
17. Organizator pobytu grupy zorganizowanej na obiekcie ponosi odpowiedzialność za
wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie
obiektu.
18. Uczestnicy grupy zorganizowanej są zobowiązani do przestrzegania regulaminów
obowiązujących w parku HOPSA oraz słuchania poleceń wydawanych przez
obsługę obiektu.
19. W przypadku rezygnacji z przyjazdu grupy zorganizowanej organizator
zobowiązany jest do odwołania przyjazdu telefonicznie lub mailowo co najmniej
1 dzień przed planowanym przyjazdem grupy. Istniej możliwość zmiany terminu
przyjazdu po konsultacji z obsługą parku lub Menadżerem.

HOPSA, ul. ks. J. Gałeczki 59, 51-506 Chorzów

FORMULARZ WEJŚCIA GRUPOWEGO
Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na adres: iwona.hopsa@gmail.com lub hopsapark@gmail.com

DATA WEJŚCIA:

GODZINA WEJŚCIA:

CZAS TRWANIA:

INSTYTUCJA / ORGANIZATOR WEJŚCIA
Pełna nazwa instytucji:

Adres:

Numer kontaktowy/mail:

OSOBA KONTAKTOWA / OPIEKUN
Imię i nazwisko:

Numer kontaktowy:

TYP PŁATNOŚCI
[ ] gotówka

[ ] karta

[ ] przelew – faktura 7 dni

FAKTURA: [ ] TAK
Dane do faktury:
Nabywca:

[ ] NIE

Dane do faktury:
Odbiorca (jeśli jest różny od nabywcy):

ZALICZKA
Kwota:

Typ płatności:

Data:

INFORMACJE O UCZESTNIKACH
Ilość uczestników:

Ilość opiekunów:

Wiek uczestników:

USTALENIA INDYWIDUALNE
Cena za wejście od osoby za 1h:

Inne ustalenia:

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA/ORGANIZATORA
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem obowiązującym w sali zabaw HOPSA i zobowiązuję się go przestrzegać.
Zobowiązuję się zgłosić wszystkie zdarzenia z udziałem podopiecznych, które będą miały miejsce w trakcie wejścia grupowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji usługi i zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja2018 r. o ochronie
danych osobowych (DZ. U. 2018 poz. 1000). Oświadczam, iz powyższe dane przekazuję TPS Play Sp. z o. o. W Chorzowie dobrowolnie oraz że
zostałem/am poinformowany/a o prawie do dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawienia, jak również odwołania zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

DATA:

PODPIS:
W razie rezygnacji z wejścia prosimy o kontakt telefoniczny

