Regulamin Strefy Wysokich Lotów w Lublinie
§1 Postanowienia Ogólne
1. Strefa Wysokich Lotów, zwany dalej Obiektem jest własnością firmy SWL Lublin Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, NIP:
7123317583.
2. Wszystkie osoby będące na terenie Strefy Wysokich Lotów są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem i
przestrzegania jego postanowień.
3. Podczas pobytu na terenie Obiektu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez obsługę.
4. Z oferty zajęć Strefy Wysokich Lotów mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:
a. dzieci do 6 lat – tylko w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna po podpisaniu przez rodzica/opiekuna oświadczenia dla
osoby niepełnoletniej; z zastrzeżeniem, iż dziecko powinno mieć ukończone 3 lata lub mieć min. 90 cm wzrostu;
b. dzieci i młodzież od ukończonych 6 do 18 lat – pod opieką rodzica bądź pełnoletniego opiekuna lub samodzielnie po podpisaniu
przez rodzica/opiekuna oświadczenia dla osoby niepełnoletniej.
c. osoby powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu bez ograniczeń po podpisaniu oświadczenia dla osoby pełnoletniej.
Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.strefawysokichlotow.pl/lublin/kontakt lub w recepcji Obiektu.
5. Strefa Wysokich Lotów nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą.
6. Opiekunowie z dziećmi do lat 6 mogą korzystać z Obiektu na jednym bilecie.
7. Rodzice i opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dziećmi odpowiadają za wszelkie szkody materialne i prawne
spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i
finansowe ponosi dany Uczestnik.
8. Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem do Strefy Wysokich Lotów zobowiązany jest do wypełnienia formularza
zgłoszeniowego oraz zapoznania członków grupy z regulaminem.
9. Opiekun grupy sprawuje opiekę nad osobami wchodzącymi na Obiekt.
10. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób nieletnich.
11. Korzystanie z Obiektu i jego infrastruktury przez klientów w celu prowadzenia zajęć sportowych/ treningów personalnych dla
innych uczestników, bez udziału trenerów Strefy Wysokich Lotów jest możliwe tylko za pisemną zgodą Menadżera Obiektu. W
przypadku nieprzestrzegania tego punktu, personel obiektu ma prawo zabronić korzystania z Obiektu.
12. Korzystanie z Obiektu oraz uczestnictwo w zajęciach sportowych jest aktywnością sportową i jak każdy sport wiąże się z ryzykiem
powstania urazów i uszkodzeń ciała.
13. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie
zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Obiektu.
14. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub uszkodzenia ciała, bez względu na jego charakter, Uczestnik powinien niezwłocznie
poinformować o tym personel Strefy Wysokich Lotów.
15. Strefa Wysokich Lotów informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie
Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub
uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag trenera lub korzystania ze sprzętu w
sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz
oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
16. Strefa Wysokich Lotów informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia
zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na szyfr szafkach,
w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do
odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w
momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na szyfr w szafce), mimo zaleceń ze
strony Obiektu. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
17. Teren Obiektu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie
Strefy Wysokich Lotów znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria
wynikające z regulaminu Obiektu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły
swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała
wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla
osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Obiektu, jako zadośćuczynienie za
zakłócanie poprawnej pracy Strefy Wysokich Lotów i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

18. Strefa Wysokich Lotów informuje, że cały teren Obiektu jest monitorowany za pomocą kamer przemysłowych ze względów
bezpieczeństwa. Dodatkowo przebywanie na terenie placówki może być skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów
bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). W ten sposób
rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Ma to posłużyć w
przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy, takie materiały będą codziennie kasowane. Jest to działanie
jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o
opuszczenie placówki.
19. Uczestnicy, wchodząc na teren Obiektu, wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku oraz na nieodpłatne wykorzystanie i
rozpowszechnianie tego wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Obiekcie wyłącznie dla celów reklamowych i
marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
20. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, Uczestnik zajęć
oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zdjęć podczas zajęć i warsztatów, zarówno w
postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo
poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika zajęć każdorazowo Strefa
Wysokich Lotów usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące
lub powiązane z Strefą wysokich Lotów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć
się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by
mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać
utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem
usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w
ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
21. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie
Obiektu bez zgody Strefy Wysokich Lotów. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Obiektu zajęć, wizerunku trenera czy innych
uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę
sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
22. Na terenie Strefy Wysokich Lotów obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. palenia tytoniu;
b. wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich
przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Obiektu;
c. wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz jedzenia zakupionych poza
terenem Obiektu;
d. jedzenia oraz picia w miejscach do tego nieprzeznaczonych; w szczególności wnoszenia przekąsek, batonów oraz innego
jedzenia do stref sportowych;
e. wprowadzania na teren Obiektu zwierząt;
f. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Obiektu, a także niszczenia urządzeń i wyposażenia.
23. Kulturalne zachowanie wobec innych Uczestników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń obowiązuje
wszystkich Uczestników zajęć Strefy Wysokich Lotów. Osoby będące na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre
obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Strefie Wysokich Lotów, a także osoby niestosujące się do
przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu Obiektu mogą zostać usunięte z terenu Obiektu oraz skierowane na drogę
postępowania karnego i cywilnego.
24. Wszelkie przypadki naruszania Regulaminu i przejawy innych niebezpiecznych zachowań, zagrożenia bezpieczeństwa własnego i
innych Uczestników zajęć Strefy Wysokich Lotów, winny być niezwłoczne zgłaszanie personelowi Obiektu.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do
konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827)
26. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane dane
Użytkowników, są dostępne w recepcji Obiektu oraz pod linkiem: www.strefawysokichlotow.pl/lublin/kontakt/
27. Strefa Wysokich Lotów informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie
oraz uczestnictwo w zajęciach. Zajęcia prowadzone w Obiekcie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub
elementy techniczne o charakterze sportowym.
28. Strefa Wysokich Lotów nie oferuje swoim Uczestnikom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej
brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie

karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik
taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
29. Trener w Strefie prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i
taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie
przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników
(trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

§2 Karnety i bilety
1. Warunkiem skorzystania z usług Strefy Wysokich Lotów jest posiadanie ważnego biletu oraz otrzymanie opaski. Biletem jest
jednorazowy bilet lub wejście w ramach posiadanego karnetu. Bilety i karnety upoważniają do uczestnictwa w zajęciach
sportowych prowadzonych przez trenerów Strefy Wysokich Lotów.
2. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
a. Recepcja, trener lub kierownictwo mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny,
jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
b. Jeśli recepcja, trener lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota,
którą zapłacił za uczestnictwo.
c. Recepcja, trener lub kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
3. Każda osoba, która korzysta z oferty zajęć Strefy Wysokich Lotów musi posiadać ważny bilet lub karnet na zajęcia. W przypadku
nieposiadania biletu/karnetu jest zmuszona opuścić strefy sportowe Obiektu w trybie natychmiastowym. Każdy bilet/karnet określa
precyzyjnie datę, godzinę, czas trwania oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Obiektu na określonych w
regulaminie zasadach. Nie można przebywać w strefach sportowych Obiektu poza wyznaczonymi warunkami.
4. Każdy Uczestnik zajęć jest odpowiedzialny za otrzymaną opaskę.
5. Czas zajęć sportowych zaczyna się o pełnej godzinie wybranej przez Uczestnika podczas zakupu biletu. W ramach wykupionych
zajęć czas uczestnictwa wynosi 55 minut lub dłużej, w zależności od rodzaju biletu. Rodzaj i cennik biletów dostępny jest w recepcji
Strefy Wysokich Lotów oraz na stronie internetowej www.strefawysokichlotow.pl/lublin/cennik/.
6. Strefa Wysokich Lotów prowadzi sprzedaż biletów w recepcji oraz na stronie internetowej
www.strefawysokichlotow.pl/lublin/rezerwacja za pomocą której Uczestnicy zajęć składają zamówienie.
7. Uczestnik zajęć zamawiając bilet oraz uiszczając opłatę wykupuje prawo do uczestnictwa w zajęciach jedynie w wybranym przez
siebie terminie.
8. Warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem strony internetowej jest dokonanie wyboru daty i godziny wejścia, rodzaju i
ilości biletów, sposobu płatności, a także użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki niniejszego
Regulaminu.
9. Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu potwierdzenia. Zależnie od formy składania rezerwacji potwierdzenie będzie
osobiste, telefoniczne lub mailowe, a w przypadku zakupu biletu na stronie www.strefawysokichlotow.pl - drogą mailową lub SMS.
10. Cena zakupu biletu jest wiążąca dla Strefy Wysokich Lotów i Uczestnika według chwili złożenia przez Uczestnika zamówienia na
zakup danego biletu.
11. Strefa Wysokich Lotów zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, rodzajów biletów oraz cen innych towarów.

§3 Zasady bezpiecznego korzystania z infrastruktury Obiektu
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych jest czynny udział w rozgrzewce prowadzonej przez personel Strefy Wysokich
Lotów oraz zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania ze stref sportowych Obiektu.
2. Osoby korzystające ze Strefy Wysokich Lotów przed wejściem na Obiekt, ze względów bezpieczeństwa – muszą bezwzględnie
pozostawić w szatni: ubrania, buty i wszystkie rzeczy przyniesione ze sobą z zewnątrz (telefony, klucze, jedzenie, napoje, biżuterię
itp.)
3. Wejście na teren Obiektu możliwe jest jedynie w ubraniu sportowym (nie zawierającym ostrych elementów metalowych czy
plastikowych, tj. napów, guzików, zamków), w skarpetach antypoślizgowych. W przypadku Stref Parkour i Ninja istnieje możliwość
wejścia w czystym obuwiu sportowym.
4. Podczas korzystania z Stref Trampolin Uczestnicy powinni przestrzegać następujących reguł:
a. wybijać się w środku pola, z obu nóg i lądować na obie stopy;
b. skulić całe ciało w przypadku niekontrolowanego upadku;

c. zabrania się: biegania między trampolinami; wskakiwania na trampoliny zajęte; wieszania na siatkach oraz materacach
ochronnych;
d. na trampoliny sportowe (białe i żółte) wchodzimy wyłącznie z trenerem lub za jego wyraźną zgodą; na jednej trampolinie może
przebywać wyłącznie 1 osoba; każda osoba w przypadku otrzymania sygnału od osoby z obsługi obowiązana jest do zaprzestania
skakania.
e. przed skokiem do basenu z gąbkami czy na poduszkę powietrzną należy upewnić się, że w miejscu lądowania nie ma innych
osób. Zakazuje się skoków na głowę.
f. zabrania się skakania z najwyższych podestów do basenu z gąbkami przez Uczestników poniżej 13ego roku życia.
5. Podczas korzystania z Stref Parkour i Ninja Uczestnicy powinni przestrzegać następujących reguł:
a. w miarę możliwości trenować w zamiennym obuwiu sportowym
b. upewnić się, iż w przypadku skakania/trenowania na wysokości na podłodze pod spodem nie stoją twarde przeszkody, a
podłoże jest zabezpieczone materacami
c. upewnić się, iż ustawione przeszkody nie są w ciągu komunikacyjnym
6. Podczas korzystania z Stref Akrobatyki oraz Strefy Treningów Personalnych Uczestnicy powinni przestrzegać następujących reguł:
a. zachować bezpieczną odległość minimum 1,5 metra od innych Uczestników
b. zabezpieczyć miejsce lądowania odpowiednimi materacami dostępnymi na terenie Obiektu
c. zabrania się korzystania z elementów podwieszanych (szarfy, koła, trapezy, sztrabaty, inne) bez obecności trenera i
samodzielnego odczepiania/podwieszania sprzętu
d. zabrania się samodzielnego podwieszania własnego sprzętu. Użytkowanie własnego sprzętu w Obiekcie może nastąpić jedynie
za zgodą trenera Strefy Wysokich Lotów oraz okazania certyfikatu bezpieczeństwa lub atestu sprzętu.
e. ze względów bezpieczeństwa i nie rozpraszania Uczestników zajęć zabrania się przebywania rodziców/opiekunów prawnych w
Strefie Akrobatyki oraz Stefie Treningów Personalnych podczas zajęć, wolnych treningów i treningów personalnych
prowadzonych na podwieszanym sprzęcie.
7. Podczas korzystania z infrastruktury dmuchanych atrakcji Uczestnicy powinni przestrzegać następujących:
a. odwrócić skarpetki antypoślizgowe na drugą stronę
b. zachować bezpieczną odległość minimum 1,5 metra od innych Uczestników
c. nie wieszać się na elementach do tego nie przeznaczonych oraz dmuchanych bandach
d. wybijać się z obu nóg, lądować na obie stopy, skulić całe ciało w przypadku niekontrolowanego upadku

§4 Siła wyższa
1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec,
a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej
zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza
się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres
zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
4. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji Strefy i
zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za
pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.
5. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci
kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi
do czasu ustania Siły Wyższej.
6. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi Strefa zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w
danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie,
jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnik
sposób.
7. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując
regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§5 Obostrzenia związane z pandemią COVID-19
1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z
aktualnymi wytycznymi Obiektu stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
a. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o
ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
b. Strefa Wysokich Lotów dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania
swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa znajdują się w recepcji Obiektu oraz pod
linkiem: www.strefawysokichlotow.pl/lublin/kontakt/
c. Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
d. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w
świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf niniejszego rozdziału wygasa i traci moc.

§6 Zasady funkcjonowania Strefy w związku z ograniczeniami
związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 14.04.2021 r.
1. W związku wystąpieniem stanu epidemii usługi Strefy Wysokich Lotów od dnia 14.04.20201r. są przeznaczona wyłącznie dla osób
uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w
aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów:
a. uczestnictwo w zajęciach Obiektu jest jedynie dla osób, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1,
b. Obiekt zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać
dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego,
c. osoby chcące korzystać z oferty Strefy Wysokich Lotów rekreacyjnie nie będą obsługiwane,
d. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie
akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym,
e. przy weryfikacji Uczestnika w nawiązaniu do pkt. d bada się stan faktyczny uprawiania "sportu wyczynowego",
"współzawodnictwo sportowe", "korzystanie z zajęć sportowych" lub "wydarzeń sportowych",
f. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji Uczestnika, Strefa Wysokich Lotów ma prawo odmówić obsługi powołując się na
zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów,
g. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu
odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu,
h. Uczestnikowi, któremu Obiekt nie jest w stanie świadczyć usług od 14.04.2021 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość
skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
 iż są one realizowane zgodnie z §6, 1, a-f,
 są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem
nieważności,
i. w przypadku zajęć sportowych, Strefa Wysokich Lotów rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania
zakazów wymienionych w §6 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, warsztaty i
wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

§7 Zasady funkcjonowania Strefy w czasie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego i po ich ustaniu
1.
2.

Zapisy paragrafu poprzedzającego przestają mieć moc, jeśli zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, zajęcia rekreacyjne
będą dozwolone.
W sytuacji odwołania w Polsce stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego zapisy paragrafu poprzedzającego ten paragraf
wygasają i tracą moc.

