
Regulamin programu lojalnościowego Wyskakana Karta Szkoły 
w Parku Trampolin #KochamSkakać Warszawa 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem programu "Wyskakana Karta Szkoły”, zwanego dalej "Programem" lub „Kartą” jest DJUMP D. Kierznikowicz, J. Smoliński S. C. z siedzibą w 
Radomiu (26-600) przy ul. Grzecznarowskiego 29/31, NIP 797 206 28 83, zwana dalej "Organizatorem". 
2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Programu, zwanych dalej "Uczestnikami Programu". 
3. Program jest przeznaczony dla szkół odwiedzających Park Trampolin #KochamSkakać Warszawa reprezentowanych przez nauczyciela/wychowawcę klasy. 
4. Uczestnikiem Programu może być szkoła, która spełni i zaakceptuje warunki Niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Programu jest równoznaczne z jego 
akceptacją. 
5. Osobą uprawnioną do korzystania z Wyskakanej Karty Szkoły jest wyłącznie nauczyciel/opiekun szkoły wpisanej na Karcie. Korzystanie z niej przez osoby 
trzecie nie jest możliwe. 
6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie podlegają przeniesieniu na inną szkołę. 
7. Organizator ma prawo unieważnić/zabrać Kartę w przypadku korzystania z Karty niezgodnie z Regulaminem Programu (decyzja o unieważnieniu karty będzie 
rozpatrywana indywidualnie). Po unieważnieniu/zabraniu Karty nauczyciel może ubiegać się o jej ponowne wydanie podczas kolejnej wizyty z klasą. 
8. Warunkiem otrzymania Karty jest rezerwacja terminu, a następnie dokonanie w recepcji parku trampolin jednorazowego zakupu pełnopłatnych biletów 
wycieczkowych dla co najmniej 20 uczniów (zgodnie z cennikiem biletów wycieczkowych) oraz złożenie prawidłowo wypełnionego formularza stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: „Formularz”). 
9. Karta wydawana jest bezpośrednio po otrzymaniu przez recepcję prawidłowo wypełnionego formularza. 
10. Uczestnik Programu ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie po uprzednim (pisemnym) powiadomieniu Organizatora. 
Rezygnację należy przesłać lub złożyć osobiście w obiekcie, w którym została wydana Karta. 
 
II. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
1. Wraz z otrzymaniem Karty Uczestnik Programu uzyskuje prawo do rabatów wskazanych w treści Regulaminu oraz na Karcie i korzystania z ofert specjalnych 
kierowanych do Uczestników Programu. 
2. Za każdorazowe dokonanie zakupu biletów grupowych dla co najmniej 20 uczniów szkoła otrzymuje 1 pieczątkę. 1 wejście szkoły = 1 pieczątka. Otrzymanie 
pieczątki powoduje możliwość skorzystania z następnego w kolejności specjalnego rabatu przy kolejnej wizycie - zapisanego na Karcie po prawej stronie już 
wykorzystanego. Po wykorzystaniu darmowego wejścia dla klasy Karta jest zabierana. 
a) 1 wejście klasy z danej szkoły – otrzymanie Karty wraz z pierwszą pieczątką za wizytę, bez dodatkowych rabatów 
b) 2 wejście – dodatkowe 50% czasu gratis dla dowolnej klasy z tej samej szkoły 
c) 3 wejście – dodatkowe 100% czasu gratis dla dowolnej klasy z tej samej szkoły 
d) 4 wejście – 60 minut zabawy gratis do wykorzystania przez dowolną klasę z tej samej szkoły. Maksymalna ilość osób mogących skorzystać z darmowego 
wejścia jest równa średniej ilości dzieci, która przychodziła do obiektu wykorzystując Kartę. Np. 1 wizyta – 30 osób, 2 wizyta – 20 osób, 3 wizyta – 22osoby , co 
daje nam średnią ilość osób równą 24. 
3. Karta jest ważna wyłącznie w roku szkolnym, w którym została wydana. 
4. Karta nie może być wykorzystywana w soboty, niedziele i święta wolne od pracy oraz ferie zimowe i ferie świąteczne. 
5. Ostatni rabat/oferta specjalna z ust. d) powyżej nie może zostać wykorzystany w dniach: 
26.09.2022-7.10.2022, 10-21.10.2022, 28.112022-9.12.2022, 27.02.2022-10.03.2022, 20-24.03.2022, 29.05.2022-9.06.2022. 
6. Karta nie obowiązuje podczas wizyt specjalnych, wybranych spoza standardowego cennika. 
7. Zakupu biletów nie można łączyć z innymi rabatami i ofertami promocyjnymi. 
8. Warunkiem koniecznym do skorzystania z rabatów przysługujących Uczestnikowi Programu na podstawie niniejszego Regulaminu jest poinformowanie 
obsługi obiektu o chęci skorzystania z Karty podczas rezerwacji wizyty oraz okazanie ważnej Karty przed dokonaniem opłaty za wizytę. 
 
III. Dane Osobowe 
1. Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez Uczestnika Programu traktowane będą przez Organizatora z poszanowaniem 
obowiązujących w tej materii przepisów prawa, w szczególności w sposób zgodny z RODO oraz w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym 
Regulaminie. 
2. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik Programu wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie oraz akceptuje wszystkie postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 
3. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości , że Jego dane osobowe będą przetwarzane przez 
Organizatora, jako administratora danych oraz podmioty współpracujące przy organizacji Programu, jako podmioty uprawnione do dostępu do danych w 
imieniu i na rzecz Organizatora w celu umożliwienia i prawidłowej realizacji praw i obowiązków związanych z członkostwem w Programie, w tym rozliczeń, 
rozpatrywania ewentualnych reklamacji, kontaktu dotyczącego Programu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO lub dodatkowo lit. a w przypadku wyrażenia 
chęci otrzymywania dedykowanych ofert w formie elektronicznej), a) także w celu realizacji działań marketingowych dotyczących własnych produktów lub 
usług (w formie tradycyjnej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w ramach prawnie uzasadnionego interesu 
Organizatora, Organizator będzie również archiwizował dane po zakończeniu członkostwa w Programie, na potrzeby obrony, dochodzenia lub ustalenia 
roszczeń – do czasu upływu terminu ich przedawnienia zgodnie z kodeksem cywilnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tak jak członkostwo w 
Programie, lecz ich brak uniemożliwia realizację uprawnień Uczestnika Programu. 
4. Osoba będąca Uczestnikiem Programu wyraża zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 
1204).na a) otrzymywanie, drogą elektroniczną (email), w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji o ofertach 
dedykowanych posiadaczom Karty; i/lub b) otrzymywanie, drogą elektroniczną (email), w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, 
informacji o innych ofertach, promocjach oraz wydarzeniach organizowanych przez DJUMP S.C. 
5. Każdy Uczestnik Programu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących swojej osoby, a także prawo do usunięcia danych w 
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub rezygnacji z otrzymywania ofert elektronicznie. Ze względów technicznych czynności te odbywają się za 
pośrednictwem Organizatora. Ponadto każda osoba ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane 
dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ` przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres członkostwa w Programie oraz po jego zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do czasu jej 
cofnięcia. 
6. W przypadku zmiany danych osobowych, w szczególności danych służących do kontaktu z Uczestnikiem Programu, Uczestnik zobowiązuje się do 
powiadomienia o tym fakcie Organizatora w celu aktualizacji danych, w szczególności w celu umożliwienia Organizatorowi prowadzenia korespondencji w zw. z 
uczestnictwem. 
 
IV. INNE POSTANOWIENIA 
1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie, informując o tym Uczestników Programu na wskazany w 
formularzu adres email, ale także na stronie internetowej Programu. Aktualne wersje Regulaminu będą także dostępne w obiekcie Organizatora. 
2. W przypadku zmiany Regulaminu, o której mowa ust. 1 powyżej, Członek Programu ma możliwość rezygnacji z członkostwa w Programie. 
3. Zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Programu nie będą naruszać podstawowych zasad Regulaminu, tj. zasad dotyczących ochrony danych 
osobowych Uczestników Programu (chyba, że zmiana będzie uzasadniona ze względu na zmiany obowiązującego w tym zakresie prawa). 
4. Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw Uczestników Programu. 
5. Wszelkie uwagi w zakresie jakości świadczonych usług można zgłaszać drogą mailową na adres warszawa@kochamskakac.pl 

mailto:warszawa@kochamskakac.pl


FORMULARZ 
Wyskakana Karta Szkoły 

 
 
 
 
 
NAZWA, ADRES SZKOŁY 
 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 
 
 
 
 
NR TELEFONU 
 
 
 
 
ADRES E-MAIL 
 
OŚWIADCZENIE: 

 Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na na przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych 
zawartych w niniejszym formularzu do celów marketingowych związanych z działalnością, takich jak 
przesyłanie newsletterów, akcji promocyjnych oraz informacji o odbywających się w Parku Trampolin 
#KochamSkakać wydarzeniach. 

 
 
 
DATA I CZYTELNY PODPIS NAUCZYCIELA 
 
Wypełnienie wszystkich pól oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych jest 
obowiązkowe w celu otrzymania karty. 


