
Regulamin skoków 
Skoczek musi zaakceptować następujące wymogi i podpisać formularz: 

Ja niżej podpisany………………………………………….. zwany dalej „Skoczkiem” niniejszym deklaruję zapoznanie się 
w dniu …………………z niniejszymi regułami i instrukcjami oraz potwierdzam ich znajomość i ich przestrzeganie: 

1. Skoczek jest w pełni zdrowy i nie ma żadnych problemów zdrowotnych, które mogą mieć na niego negatywny wpływ, 
takich jak np.: problemy z sercem; ciąża, wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia krążenia, fizyczne ograniczenia ruchu, 
zwichnięcia, złamania, choroby oczu, problemy neurologiczne, cukrzyca, padaczka, dyslokacje, zawroty głowy, 
problemy psychiczne mogące spowodować niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie czynności związanych ze 
skokami albo zmniejszyć bezpieczeństwo wykonywania tych czynności. 

2. Skoczek jest świadomy, że skoki na linach należą do sportów wysokiego ryzyka i uprawiane ich nieprawidłowo, 
z lekceważeniem zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązującego użytkowników regulaminu, mogą doprowadzić do 
niebezpiecznego wypadku, groźnego dla zdrowia, a nawet życia użytkownika/lub osób postronnych. Każda osoba 
podejmująca skoki lub przebywająca na terenie Dream Tower, musi uwzględnić to ryzyko, które podejmuje na własną 
odpowiedzialność. 

3. Obowiązuje absolutny zakaz skoków pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich 
w strefie uprawiania skoków. W przypadku podejrzenia nietrzeźwości, personel ma prawo do zbadania alkomatem 
osobę chcącą wykonać skok. 

4. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby dewastujące wyposażenie, zachowujące się niezgodnie z przyjętymi 
normami społecznymi, stwarzające zagrożenie dla innych lub łamiące regulamin Dream Jump. Takim osobom nie 
przysługuje zwrot pieniędzy za bilet wstępu. 

5. Strefa skoków przeznaczona jest tylko dla osób skaczących oraz personelu. Osoby towarzyszące nie mogą 
przeszkadzać w oddaniu skoków i muszą dostosować się do poleceń obsługi. 

6. Maksymalna liczba skoków, które mogą zostać wykonywane jest 3 na godzinę lub 8 w ciągu jednego dnia. 

7. Instruktor może nie wyrazić zgody na skok każdej osobie, bez podawania przyczyny. 

8. Klient ma prawo zwrócić zakupiony skok, nie podając przyczyny, w ciągu 10 dni od daty zakupu (przelewu). 
Skok podlega 100% zwrotowi pod warunkiem, że w ciągu wspomnianych 10 dni nie została dokonana rezerwacja 
na termin skoku. Jeśli rezerwacja została dokonana, potrącone zostaną koszty manipulacyjne w wysokości 40% 
ceny zakupu. 

9. Nie stawienie się w terminie i godzinie wyznaczonej przez Organizatora na oddanie skoku jest równoznaczne 
z rezygnacją. W takim przypadku pieniądze nie będą zwracane. 

10. Ograniczenia wiekowe: Minimalny wiek skoczka wynosi 18 lat. Skoczek, który posiada powyżej 60 lat musi 
przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do skoku w systemie 
Dream Jump. 

11. Skoczek zostanie poproszony, aby przed oddaniem skoku opróżnił kieszenie oraz usunął wszelkie przedmioty, 
które mogą wypaść podczas skoku (klucze do samochodu, portfel, naszyjnik, itp.) 

12. Instruktaż przed oddaniem skoku, osoby skaczące przed oddaniem skoku muszą przejść obowiązkowe szkolenie 
naziemne, w trakcie, którego zapoznają się z: 

12.1. Instrukcją prawidłowego wybijania się z platformy skokowej, 

12.2. Instrukcją prawidłowego trzymania taśmy podczas skoku, 

12.3. Instrukcją prawidłowej pozycji skoku i kierunku skoku 

13. Osoby skaczące przed oddaniem skoku muszą zapoznać się z informacją o zagrożeniach podczas skoku: 

13.1. Możliwość uderzenia o platformę skokową lub obiekt stały znajdujący się poniżej platformy. 

13.2. Możliwość zahaczenia, uderzenia lub wskoczenia na linę lub taśmę będącymi elementami systemu skoków. 

13.3. Możliwość zerwania się liny lub taśmy będącymi elementami systemu skoków. 

13.4. Możliwość zniesienia skoczka na obiekt w przypadku wiatru wiejącego z kierunków południowych powyżej 10 km/h, 
a przy innych kierunkach ryzyko wypadku przy wietrze powyżej 40km/h. Instruktor może zawiesić lub odwołać skoki 
z powodu załamania pogody lub innych problemów, w takich sytuacjach, klient może wybrać dowolny, kolejny 
termin skoków. Natomiast nie może żądać zwrotu pieniędzy. 



14. Skoczek ma trzy odliczania poprzedzające skok w przeciągu 10 minut. Jeżeli w powyższym czasie skoczek nie 
zdecyduje się na skok, skok jest anulowany i nie zostają zwrócone pieniądze. 

15. Skoczek powinien dla własnego komfortu być w odzieży sportowej. 

16. Skoczek na całym terenie obiektu służącego do skoków musi nosić kask. 

17. Istnieje ograniczenie wagowe skoczków. Skok Dream Jump z 222m, może oddać osoba, której waga nie przekracza 120kg. 

18. Osoba podpisująca regulamin zobowiązana jest do podania prawdziwych danych. 

19. Organizator oświadcza, iż pozyskane od klientów dane osobowe zamierza wykorzystać jedynie do wykonania 
umowy zawartej z klientem. 

20. Osoby skaczące przed oddaniem skoku muszą bezwzględnie dostosować się do poleceń instruktora 

21. Skoczek niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów promocji Dream Jump jak 
również na wykorzystywanie do tych celów materiałów filmowych i zdjęć ze swoim udziałem zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) i oświadcza, że nie będzie domagać się od 
organizatorów z tego tytułu korzyści finansowych 

22. Jeśli skok nie został wykorzystany w przeciągu 12 miesięcy od daty jego zakupu, lub w terminie ważności podanym 
podczas sprzedaży grupowej, można przedłużyc jego ważność o kolejnych 12 miesięcy, na następujących zasadach:   
• W przypadku, w którym ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne skoki były odwoływane i jeśli taka 
sytuacja miała miejsce więcej niż 5 razy w ciągu sezonu i dotyczy jednej i tej samej osoby, naszą standardową 
procedurą jest nieodpłatne przedłużenie ważności posiadanego skoku o kolejne 12 miesięcy.  
• Natomiast jeśli sytuacja taka miała miejsce do pięciu razy, przedłużenie ważności skoku kosztuje 100 zł. Przed 
dokonaniem płatności należy wysłać email na adres: kontakt@dreamjump.pl 

 

Zasady bezpieczeństwa przy skokach jednoosobowych: 
Skoczek jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa: 

1. Skoczek nie może łapać liny nośnej (lina po której przesuwająca się bloczek, przypominająca literę U),  
gdyż grozi to wypadkiem! 

2. Taśma łącząca skoczka z liną nośną nie może być krótsza niż 15 metrów, zabronione jest przyciąganie liny 
do siebie lub łapanie w innym miejscu niż wyznaczone. Taśmy nie wolno w czasie  skoku przyciągać do siebie, 
grozi wyszarpnięciem jej z rąk i urazem 

3. Skoczek nie może skakać w kierunku liny (jest to równoznaczne z doznaniem urazów). 

4. Aby wykonać bezpieczny skok, należy skoczyć równolegle do liny lub w kierunku: od liny, gdyż wisi ona obok skoczka 
i nie znajdzie się na jego torze lotu. W wypadku, gdy lina wisi na torze lotu skoczka (np. w czasie, gdy wieje wiatr 
spychający linę w stronę toru lotu), należy zaprzestać skoków, do momentu wystąpienia sprzyjających warunków. 

5. W strefie skoku (minimum 2 metry od krawędzi) może przebywać tylko skoczek i osoba uprawniona (wyrzucający). 

6. Skoczek może wykonać skok po uprzednim sprawdzeniu sprzętu i podpięciu do liny przez wyrzucającego. 

7. Skoczek nie robi nic bez komendy wyrzucającego i bezwarunkowo jest podporządkowany jego poleceniom. 

8. Skoczek bez uprawnień „starszego skoczka świadomego” nie może sam się wypinać z liny i musi czekać 
na osobę uprawnioną. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu skoków i zobowiązuję się do jego przestrzegania.   
(CZYTELNIE DRUKOWNYMI) 

 

Ja........................... ............................................... .................................................. 
IMIĘ  NAZWISKO DATA URODZENIA 

 

........................................ ...................................... .................................................... 
EMAIL   TELEFON NR DOWODU 
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