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REGULAMIN „MONSTER BOUNCE” 
 

§1. Podmiot świadczący Usługi  
Dmuchaniec Monster Bounce, zwany dalej Monster Bounce lub Usługą  prowadzony jest przez 
spółkę Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o (Spółka)., zarejestrowaną pod adresem: Aleja 
Rzeczypospolitej 14 lok. 2. 7/2, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000435717, o numerze REGON  146274187, o numerze NIP 9512359453.  
  

§2. Definicje 
Monster Bounce / Usługa – urządzenie rozrywkowe w formie dmuchańca, zlokalizowane w 
Warszawie 02-286 ul. Malborska 41, Ogrody Rozrywki Homepark Targówek , 
Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Usługi, zarejestrowaną w Portalu Klienta 
prowadzonym przez Spółkę,  i/lub osobę dokonującą rezerwacji, zamówienia i zakupu Usługi 
dla osoby trzeciej lub osoby niepełnoletniej której jest Opiekunem, będącą stroną Umowy 
zawartej ze Spółką,. 
Opiekun – osoba będąca w danym momencie faktycznym opiekunem Użytkownika 
niepełnoletniego, wedle złożonego przez nią oświadczenia, którego potwierdzeniem jest 
nabycie biletu uprawniającego do skorzystania z Usługi. Osoba ta może być jednocześnie 
Użytkownikiem.  
Portal Klienta – portal prowadzony przez Spółkę służący do obsługi Użytkownika w tym 
samodzielnej rejestracji przez Użytkownika, 
Pracownik – osoba zatrudniona przez Spółkę, wykonująca określone zadania na terenie 
Monster Bounce, właściwe dla zajmowanego stanowiska.  
Regulamin – niniejszy regulamin tj. Regulamin Monster Bounce wraz z Załącznikami. 
Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, w tym 
Umowa zawarta na odległość. 

 

§3. Postanowienia ogólne 
1) Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkich Użytkowników przebywających na 

terenie Monster Bounce, 

2) Warunkiem korzystania z Usługi jest indywidualne, pisemne lub elektroniczne 

zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z 

Usługi lub zamierzające przebywać na terenie Monster Bounce, zobowiązane są do 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu wstępu (Bilet) na Usługę lub wstęp na 

teren Monster Bounce, jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

3) Postanowienia Regulaminu mogą być uzupełniane treścią innych regulaminów, z którymi 

Użytkownik ma obowiązek się zapoznać, w szczególności instrukcjami i zasadami korzystania z 

poszczególnych atrakcji lub stref znajdujących się na terenie Monster Bounce. Regulaminy 

dostępne są w recepcji oraz na www.monsterbounce.pl 

4) Usługa  przeznaczona jest dla osób w wieku od 5 lat, przy czym: 

1. dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia mogą korzystać z Usługi wyłącznie pod stałą 

opieką i nadzorem Opiekuna  oraz za jego pisemną zgodą udzieloną na specjalnie do 

tego wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej 

www.monsterbounce.pl oraz w recepcji Monster Bounce. Wejście na teren Monster 

Bounce jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, iż wyraził on 

pisemną zgodę na korzystanie z Usługi,  

2. osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 17 lat, mogą korzystać z Usługi wyłącznie za 

pisemną zgodą  Opiekuna  udzieloną na specjalnie do tego wyznaczonym formularzu. 

Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.monsterbounce.pl oraz w 

recepcji Monster Bounce. 

3. Spółka na terenie Monster Bounce nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na 

opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z Usługi i 

znajdujących się na terenie atrakcji Monster Bounce odbywa się wyłącznie na ryzyko i 

odpowiedzialność Opiekuna. 

5) Opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad niepełnoletnim Użytkownikiem, odpowiadają 

za wszelkie szkody i krzywdy spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-

tego roku życia. 

6) Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania niepełnoletniego Użytkownika z informacjami 

zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

7) Ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na komfort Użytkowników, liczba osób mogących 

jednocześnie korzystać z Usługi jest ograniczona i wynosi 200 osób.  
 

§4. Zasady zapewniające bezpieczeństwo korzystania z Usługi przez 
Użytkownika. 

1) Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza jednocześnie, w imieniu swoim lub 

osoby niepełnoletniej dla której jest Opiekunem, że nie ma żadnych przeciwskazań 

zdrowotnych do korzystania z Usługi, 

2) Każdy Użytkownik podejmuje decyzję o korzystaniu z Usługi uwzględniając swoje możliwości, 

umiejętności i stan zdrowia oraz wynikające z nich ograniczenia i zagrożenia, w szczególności 

mając na uwadze ryzyko powstania urazów i kontuzji. W przypadku Użytkowników 

niepełnoletnich wyżej wymienioną decyzję podejmuje Opiekun. 

3) Spółka dokłada wszelkich starań, aby zredukować zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi, 

poprzez: 

1. zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz rzeczy z nim związanych, tak aby nie zagrażały 

w żaden sposób Użytkownikom. 

2. udostępniając Regulamin oraz regulaminy bezpieczeństwa umieszczone przy 

poszczególnych urządzeniach  

3. zapewniając odpowiednio przeszkolonych Pracowników. 

4) Niezależnie od powyższego, zagrożenia są nieodłącznie związane z aktywnością korzystania z 

Usługi i nie mogą być całkowicie wyeliminowane, w szczególności otarcia, upadki, kolizje z 

innymi Użytkownikami, nieprawidłowe lądowanie, podwójne odbijanie, różnice wagowe 

pomiędzy Użytkownikami i inne, jak również nieoczekiwane awarie sprzętu i nieostrożne 

zachowanie Użytkowników. 

5) Korzystanie z  Usługi może skutkować urazami takimi jak otarcia, siniaki, zwichnięcia, złamania. 

Poważne urazy są rzadziej spotykane i zdarzają się okazjonalnie, obejmują: zwichnięcia kostek, 

złamanie kości, urazy kolana, urazy barków, zwichnięcia kręgosłupa, zwichnięcia szyi, urazy 

zębów, przegryzienie języka i inne. 

6) Celem zminimalizowania ryzyka wyżej wymienionych urazów należy bezwzględnie stosować się 

do zasad określonych niniejszym Regulaminem oraz zaleceń, poleceń, nakazów i zakazów 

wydawanych przez Pracowników. Pracownicy ubrani są w oznakowane uniformy. 

7) Podczas wchodzenia i schodzenia z przeszkód na terenie Usługi należy zachować szczególną 

ostrożność. 

8) Pokonując przeszkody na terenie Usługi należy uważać na innych Użytkowników korzystających 

z Usługi, 

9) Nie należy wchodzić na przeszkodę z której korzysta inny Użytkownik, 

10) Kobiety w ciąży oraz Użytkownicy z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi (np. astma, 

cukrzyca, anafilaksja, padaczka, choroby serca lub wysokie ciśnienie), u których wysiłek fizyczny 

może choćby potencjalnie zagrażać ich życiu lub zdrowiu, z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie 

powinny korzystać z Usługi a jeśli to czynią, czynią to na swoją wyłączną odpowiedzialność, 

11) W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu (np. słabość, duszność, lęk, ból w klatce 

piersiowej), doznania urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób 

powstania należy niezwłocznie zgłosić wyżej wymienioną okoliczność Pracownikowi. W takim 

przypadku Pracownik niezwłocznie udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwie 

ratownika oraz w razie potrzeby wezwie pomoc medyczną. 

12) W przypadku zauważenia zachowania innego Użytkownika lub stanu urządzeń, które zagrażają 

bezpieczeństwu, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do powiadomienia o tym Pracownika, 

13) Każdy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Pracownikom wszelkich naruszeń 

Regulaminu. 

14) W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Użytkownik 

zostanie pouczony o treści Regulaminu oraz wezwany do jego przestrzegania. W przypadku 

dalszego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Użytkownik może zostać wyproszony ze 

strefy „ Monster Bounce”, bez prawa żądania zwrotu środków za zakupiony bilet na korzystanie 

z Usługi, 
 

§5. Ogólne zasady korzystania 
1) Wejście na strefę Monster Bounce dopuszczone jest jedynie w skarpetkach z antypoślizgową 

powłoką. Wchodzenie na boso lub w butach jest bezwzględnie zakazane. Skarpety można 

zakupić w recepcji Monster Bounce. 

2) Wchodzenie na atrakcje  Monster Bounce oraz wychodzenie z nich może odbywać się tylko i 

wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

3) Użytkownik zakupuje bilet na korzystanie z Usługi na określoną godzinę i określony czas i  

zobowiązany jest do przestrzegania tego terminu. Zaleca się przybycie minimum 15 minut 

wcześniej przed zarezerwowanym terminem i oczekiwanie w wyznaczonej do tego strefie, 

4) W przypadku spóźnienia się Użytkownika na zarezerwowany termin, Użytkownikowi nie 

przysługuje rekompensata ani zwrot za niewykorzystany czas, 

5) Za wykupiony i nie wykorzystany bilet wstępu, jak również za niewykorzystany przez 

Użytkownika czas, Spółka nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat. 

6) Wejście rozpoczyna się o pełnej godzinie i poprzedzone jest odprawą bezpieczeństwa 

prowadzoną przez Pracownika w strefie oczekiwania, w czasie 5 minut przed godziną na którą 

zakupiony został przez Użytkownika bilet wstępu, 

7) Użytkownik, który nie stawi się lub spóźni się na odprawę bezpieczeństwa zobowiązany jest do 

samodzielnego zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa. 

8) Po komunikacie o zakończeniu czasu, należy bezzwłocznie, przy zachowaniu ostrożności 

opuścić strefę Monster Bounce. 

9) Podczas korzystania z Usługi obowiązuje niekrępujący ruchów strój sportowy. Kieszenie stroju 

muszą zostać opróżnione, ze wszelkich ostrych narzędzi, kluczy, telefonów, kamer, zapalniczek, 

piłek, jedzenia, picia oraz elementów mogących stwarzać niebezpieczeństwo podczas 

aktywności ruchowej.  Włosy powinny być spięte. Osoby noszące okulary bądź soczewki 

kontaktowe powinny zachować szczególne środki ostrożności. 

10) Zabrania lub odradza się korzystania z Monster Bounce: 

1. w krótkich spodenkach w strefie zjeżdżalni, 

2. osobom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach 

3. z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą 

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika oraz innych Użytkowników 

11) W czasie korzystania z Usługi należy bezwzględnie stosować się do zaleceń, poleceń, nakazów, 

zakazów i instrukcji udzielanych przez Pracowników, 

12) Zabrania się korzystania z  Usługi niezgodnie z przeznaczeniem. 

13) Na terenie Monster Bounce istnieje bezwzględny zakaz: 

1. wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych 

2. wnoszenia lub używania środków odurzających 

3. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych 

4. nieobyczajnego zachowania, używania wulgaryzmów i obraźliwych słów 

5. wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych  

6. wnoszenia przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z 

infrastruktury Usługi, 

7. wnoszenia i korzystania ze sprzętu sportowego lub innych przedmiotów 

niezaakceptowanych przez personel 

8. przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub / i środków 

odurzających 

9. przebywania osób, które zachowują się w sposób agresywny bądź zagrażają 

bezpieczeństwu pozostałych Użytkowników 

14) Na terenie Monster Bounce zabrania się: 

1. wykonywania niebezpiecznych ewolucji bez asysty Pracowników 

2. siedzenia na terenie wyznaczonym do zabawy 

3. wchodzenia na strefę aktywności pod nieobecność Pracowników 

4. popychania innych Użytkowników 

http://www.monsterbounce.pl/
http://www.monsterbounce.pl/
http://www.monsterbounce.pl/
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5. wnoszenia jedzenia do strefy zabawy, 

6. wnoszenia napojów w otwartych naczyniach  lub w szklanych opakowaniach do strefy 

zabawy 

7. zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni, poruszania się po zjeżdżalniach w 

kierunku przeciwnym niż kierunek zjeżdżania 

8. niszczenia konstrukcji, zabawek oraz pozostałych elementów Monster Bounce 

9. wskakiwania na ściany, elementy zabezpieczające i konstrukcyjne 

15) Osoby zamierzające korzystać z Usługi, przygotowują się w miejscu do tego przeznaczonym, 

rzeczy osobiste pozostawiają w przeznaczonych do tego numerowanych i zamykanych na klucz 

szafkach. 

16) Kluczyki przed wejściem na strefę Monster Bounce Użytkownik deponuje u dedykowanego 

Pracownika lub  osoby niekorzystającej z Usługi, 

17) Obowiązkiem Użytkownika jest odpowiednie zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych, Spółka 

nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie jak również nie odpowiadają za 

rzeczy osobiste pozostawione na terenie Monster Bounce, 

18) Rzeczy znalezione na terenie Monster Bounce należy przekazać do recepcji Monster Bounce. 

Rzeczy znalezione wydawane są, po ich identyfikacji przez właściciela, w okresie do dwóch 

tygodni od daty pozostawienia. Po tym czasie zostaną przekazane do organizacji charytatywnej 

wskazanej przez Spółkę, 
 

§6. Szczegółowe postanowienia 
1) Wstęp do Monster Bounce odbywa się po wyborze i opłaceniu biletu lub karnetu, zgodnego z 

obowiązującym cennikiem oraz po otrzymaniu papierowej opaski na rękę dedykowanej dla 

danej godziny, umożliwiającej monitoring czasu pobytu Użytkownika na terenie Monster 

Bounce. Przekroczenie opłaconego czasu pobytu wiąże się z koniecznością uiszczenia 

dodatkowej opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem, 

2) Po opłaceniu biletu każdy Użytkownik otrzyma papierową opaskę, którą zobowiązany jest 

założyć w sposób trwały na rękę i nosić  podczas całego pobytu w strefie Monster Bounce w 

opłaconym czasie,  

3) Zabrania się udostępniania lub przekazywania papierowej opaski innym Użytkownikom lub 

osobom trzecim. Zerwana opaska nie może być ponownie wykorzystana przez Użytkownika, 

4) Użytkownik rezerwuje i opłaca korzystanie z Usługi, 

5) Przebywanie na terenie Monster Bounce dozwolone jest wyłącznie w godzinach otwarcia. 

Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasad dokonywania zakupu biletów dostępne są przy 

kasach w recepcji oraz na stronie internetowej www.monsterbounce.pl 

6) Zakup biletów może być dokonany poprzez system dostępny on-line na stronie 

www.monsterbounce.pl lub w recepcji Monster Bounce pod warunkiem dostępności miejsc na 

wybraną godzinę. 

7) Spółka zastrzegaja sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów na 

korzystanie z Usługi, 

8) W przypadku zapłaty ceny przez Użytkownika i braku możliwości realizacji zamówienia przez 

Spółkę w przypadkach losowych, zasady zwrotu ceny biletu określa niniejszy Regulamin. 

9) Potwierdzeniem każdej sprzedaży jest paragon. Istnieje możliwość wystawienia Faktury, pod 

warunkiem podania numeru NIP przed dokonaniem fiskalizacji. Najpóźniej w momencie 

sprzedaży Użytkownik musi określić czy kupuje jako podatnik czy jako konsument. Przy 

dokonywaniu zakupu biletu w recepcji NIP należy podać pracownikowi recepcji. Jeżeli Klient nie 

poda numeru NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument.  

10) Spółka oświadcza, że przedmiot świadczenia wykonywanego przez Spółkę wypełnia treść art. 

38 pkt. 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś 

traktowane są jako usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, 

sportowymi lub kulturalnymi, dla których oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, a tym 

samym Użytkownikowi nie przysługuje prawo wskazane w art. 27 w/w ustawy. 

11) Spółka zastrzega sobie możliwość całkowitej rezerwacji strefy Monster Bounce,  

12) Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Monster Bounce przez zorganizowane grupy dzieci i 

młodzieży. 

13) Wizyty zorganizowanych grup, m.in. w ramach zajęć sportowych, urodzin, zabaw 

integracyjnych, wymagają wcześniejszej rezerwacji i potwierdzenia dostępności miejsc. 

14) Każdy uczestnik grupy musi posiadać pisemną zgodę Opiekuna udzieloną na specjalnie do tego 

wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej 

www.monsterbounce.pl oraz w recepcji Monster Bounce. 

15) Każda zorganizowana grupa osób niepełnoletnich, może korzystać z atrakcji Monster Bounce 

pod opieką osoby dorosłej (Opiekuna). 

16) Obowiązkiem opiekuna grupy jest przekazanie treści Regulaminu wszystkim członkom grupy, 

tj. Użytkownikom. 

17) Jeden Opiekun grupy sprawuje opiekę nad maksymalnie 12 osobami. Opiekun zobowiązany 

jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego grupy zorganizowanej. Formularz jest do 

pobrania na stronie internetowej www.monsterbounce.pl oraz w recepcji Monster Bounce. 

18) Opiekun grupy w ramach obowiązku nadzoru nad członkami grupy odpowiada za wszelki 

szkody spowodowane przez członków grupy, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia. 

19) Z ważnych przyczyn takich jak: awaria systemu, brak prądu, niespodziewane zjawiska 

pogodowe, naruszenie zakazów o których mowa w niniejszym regulaminie, Spółka może 

odmówić wstępu na teren Monster Bounce każdorazowo po podaniu uzasadnionej przyczyny 

takiej odmowy. 

20) W związku z powyższym Użytkownikowi przysługuje prawo, wedle wyboru Użytkownika, zwrot 

ceny biletu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie albo zmiana terminu wizyty pod 

warunkiem dostępności wybranego przez Użytkownika nowego terminu. Spółka dokonuje 

zwrotu gotówką lub przelewem na wskazane przez Użytkownika konto. 

21) Spółka oświadcza, że reklamacje dotyczące wykonywania świadczeń należy zgłaszać w terminie 

nie przekraczającym 30 dni od zakończenia realizacji Usługi, będącej przedmiotem obustronnie 

zawartej Umowy. 

22) Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: 

reklamacje@fikolki.pl 

23) Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika zawierającego Umowę, opis Usługi, 

adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, numer telefonu, datę stwierdzenia 

naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie dokonującego zgłoszenia.  

24) W przypadku, gdy informacje wskazane w treści zgłoszenia reklamacyjnego wymagają 

uzupełnienia do jego skutecznego rozpatrzenia, Spółka zwróci się do składającego reklamację 

o ich uzupełnienie.  

25) Spółka zobowiązuje się ustosunkować do otrzymanej reklamacji w ciągu 14 dni, udzielając 

odpowiedzi listem poleconym lub pocztą elektroniczną w zależności od formy przekazania 

reklamacji. Brak odpowiedzi ze strony Spółki po upływie wskazanego terminu, skutkuje 

uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 

 

§7. Dane osobowe 
1) Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o., Al. 

Rzeczypospolitej 14 lok 2.7/2, 02-972 Warszawa NIP 9512359453, e-mail: 

iodo@fikolki.pl  ; 

2. dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 

zawarcie i wykonanie umowy;  

3. dane osobowe Użytkownika i  Opiekuna przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora – 

marketing bezpośredni produktów i usług własnych;  

4. dane nie są profilowane; 

5. dane zostały podane dobrowolnie, ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy – 

określenie stron i beneficjentów; brak ich podania może skutkować niemożnością 

zawarcia umowy; 

6. przetwarzane są następujące dane osobowe Opiekuna i Użytkownika: imiona i 

nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, daty urodzenia; 

7. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty: obsługujące elektroniczne 

przetwarzanie danych, księgowe, prawne, z którymi Administrator ma podpisane 

odpowiednie umowy o powierzeniu przetwarzania danych; 

8. dane są przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń; 

9. Użytkownik ma prawo żądać: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do 

przenoszenia danych. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy 

zgłaszać na adres e-mail: iodo@fikolki.pl ; 

10. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

11. do zabezpieczenia danych osobowych stosuje się właściwe zabezpieczenia; 

12. kopię danych można uzyskać pisząc na adres e-mail: iodo@fikolki.pl . 

2) W celach bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany wizyjnie, a zapis monitoringu 

przechowywany jest do 30 dni. Okres przechowywania może zostać wydłużony  

w uzasadnionych przypadkach. 

3) Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie udostępnionych przez siebie danych osobowych 

w celach marketingowych poprzez dobrowolne wyrażenie rejestrowanej w Portalu Klienta 

zgody na przesyłanie informacji dotyczących produktów i usług Spółki, w tym powiadomień 

drogą elektroniczną (e-mail) i telekomunikacyjną (sms). W każdej chwili Użytkownik ma 

możliwość wycofania zgody w recepcji, telefonicznie lub pisząc na adres e-mail: 

iodo@fikolki.pl . 

4) Zakup biletu na Usługi oferowanej przez Spółkę,  równoznaczny jest z potwierdzeniem 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacją i zobowiązaniem się do jego 

przestrzegania. Akceptacja niniejszego Regulaminu jednoznaczna jest z wyrażeniem zgody na 

używanie wizerunku Użytkownika do działań promocyjnych Spółki o charakterze 

informacyjnym. 

 
§8 Postanowienia końcowe 

1) Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał Regulaminu, który jest dostępny na 

stronie internetowej www.monsterbounce.pl oraz w recepcji Monster Bounce. Użytkownik 

zobowiązany jest do przekazania jego treści wszystkim osobom korzystającym z zakupionych 

przez niego Usług oferowanych przez Spółkę i odpowiada za jego przestrzeganie. 

2) Za szkody i zniszczenia, powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu, odpowiada (w 

wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) Użytkownik lub Opiekun. 

3) Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich Usług oferowanych przez Spółkę dostępnych w 

aktualnej ofercie na terenie Monster Bounce.  

4) Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Zmiana ta nie dotyczy wcześniej zawartych 

Umów i wykupionych Usług.  

5) Aktualny cennik Usług oferowanych przez Spółkę dostępny jest w recepcji „Monster Bounce” 

oraz na stronie internetowej www.monsterbounce.pl 

6) Informacje o promocjach i zniżkach oraz eventach i wydarzeniach specjalnych zgodnych z 

kalendarzem oferowanych przez Spółkę dostępne są w recepcji „Monster Bounce” oraz na 

stronie www.monsterbounce.pl 

7) Organizacja Usług oferowanych przez Spółkę, jest uregulowana przedmiotowym Regulaminem 

wraz z załącznikami i nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W przypadku wystąpienia oferty promocyjnej 

w szczególności w formie zniżki lub rabatu nie podlegają one wymianie na gotówkę lub inne 

świadczenia nieobjęte ofertą promocyjną oraz nie łączą się.  
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