REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW WAKACYJNYCH W PARKU TRAMPOLIN
GOjump ZWANYCH DALEJ „WAKACJE OPEN”
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Parku Rozrywki GOair
Powietrzne Miasto we Wrocławiu (zwanego dalej „Regulaminem Ogólnym”)
2. Karnet - imienna karta legitymująca, upoważniająca do skorzystania z usług
Parku Trampolin GOair przez czas określony, zależny od rodzaju zakupionego
Karnetu
3. Dostępne opcje doładowań karnetu Wakacje Open:
 99 zł upoważnia do 1 godziny zabawy dziennie w Parku Trampolin GOair od daty
zakupu do 1.09.2019 r. włącznie
 149 zł upoważnia do 2 godzin zabawy dziennie (1godzina w Parku Trampolin
GOjump + 1 godzina w Parku Rozrywki GOair) od daty zakupu do 1.09.2019 r.
włącznie
4. Cena karnetu jest niezmienna, niezależnie od daty jego zakupu.
Zasady
1. Sprzedaż karnetów odbywa się w kasie Parku Rozrywki GOair Powietrzne Miasto
znajdującej się w recepcji
2. Zapłaty można dokonać gotówką lub kartą w kasie Parku Rozrywki GOair
Powietrzne Miasto
3. Karnet nabijany jest na kartę magnetyczną GOair. W przypadku nieposiadania
przez kupującego karty GOair, przy zakupie Karnetu będzie pobierana jednorazowo
opłata w wysokości 5 zł. Jest to cena aktywacji karty. Karta stanowi własność
klienta i nie podlega zwrotowi
4. Opłata za karnet pobierana jest z góry przed pierwszą wizytą w Rozrywki GOair
Powietrzne Miasto
5. Karnet jest imienny i nieprzekazywalny. Z Karnetu może korzystać wyłącznie
osoba, która wskazana jest na Karnecie, jako jego użytkownik
6. Jedynym wyjątkiem są dzieci w wieku 4-7 lat, dla których karnet wakacyjny kupuje
rodzic/prawny opiekun i zgodnie z ogólnym regulaminem może także uczestniczyć
w zabawie
7. W przypadku gdy osoba posiada dwójkę dzieci w wieku 4-7 lat, kupuje dwa karnety
i wchodzi z dziećmi jako 3 osoba
8. Przy wejściu należy okazać Karnet pracownikowi recepcji. Pracownik Recepcji jest
uprawniony do zażądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość
celem weryfikacji danych posiadacza Karnetu
9. Posiadacz Karnetu jest uprawniony do korzystania z usług Parku Trampolin
GOjump / GOair w dniach i godzinach jego otwarcia. Informację o dniach

i godzinach otwarcia Parku Trampolin GOjump / GOair są dostępne bezpośrednio w
obiektach na recepcji.
10. W przypadku karnetu łączonego GOjump+GOair, po przekroczeniu czasu objętego
Karnetem Wakacje Open naliczana jest opłata- dodatkowa według aktualnie
obowiązującego cennika dostępnego na recepcji GOair oraz stronie internetowej
https://www.goair.com.pl/cennik/. Dotyczy to tylko i wyłącznie parku GOair Wrocław.
Natomiast w GOjump czas jest kończony o pełnej godzinie
11. Wejście na strefę odbywa się tylko i wyłącznie o pełnej godzinie zegarowej w
przypadku Parku Trampolin Gojump w Parku Rozrywki GOair Powietrzne Miasto
odbywa się o każdej godzinie.
12. Zejście ze strefy odbywa się po odbytej zabawie, a koniec sygnalizowany jest przez
trenerów zgodnie z zasadami ogólnego regulaminu Gojump oraz według ogólnego
regulaminu GOair Powietrzne Miasto.
13. Przy okazaniu karnetu, recepcja wydaje opaskę magnetyczną na której
odnotowywany jest czas wejścia i wyjścia. Po przekroczeniu czasu objętego
Karnetem Wakacje Open naliczana jest opłata- dodatkowa według aktualnie
obowiązującego cennika dostępnego na recepcji GOair oraz stronie internetowej
https://www.goair.com.pl/cennik/.
14. Zakupiony Karnet po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi
15. Niewykorzystana wartość Karnetu nie podlega zwrotowi
16. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętej Karnetem należy dokonać
zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem GOjump i GOair dostępnym
w Parkach oraz na stronie internetowej www.gojump.pl oraz www.goair.com.pl

