
 

 

Regulamin Imprezy Urodzinowej Strefy Wysokich Lotów w Lublinie 
 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Urodziny w SWL” lub „Impreza Urodzinowa”, oznacza to zorganizowane zajęcia o 
charakterze edukacyjnym na terenie Obiektu Strefy Wysokich Lotów w Lublinie (SWL Lublin sp. z o.o.; Cisowa 11; 20-703 
Lublin) wraz z wynajęciem Sali. 

2. Urodziny w SWL to aktywność sportowa, posiadająca przygotowany scenariusz prowadzenia warsztatów sportowo-
edukacyjnych obejmujący:  

 rozgrzewkę i wytłumaczenie zasad bezpieczeństwa (10 min),  

 warsztaty na trampolinach (40min),  

 przerwę na picie i odpoczynek (10 min), 

 prezentację i naukę wybranych elementów z dziedziny akrobatyki, akrobatyki powietrznej, parkour oraz 
pokonywania przeszkód (45 min),  

 zakończenie i podsumowanie warsztatów (15 min). 
3. Wstępnej rezerwacji terminu zamawiający może dokonać poprzez stronę  www.strefawysokichlotow.pl;  osobiście, pod 

numerem telefonu:  733 277 271 lub pocztą elektroniczną lublin@strefawysokichlotow.pl 
4. Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona: 
a) wpłatą całości kwoty 
b) podpisaniem potwierdzenia o rezerwacji w siedzibie Strefy Wysokich Lotów w Lublinie 
c) telefonicznym potwierdzeniem rezerwacji pod numerem telefonu:  733 277 271 (rozmowa zostanie zarejestrowana) 
d) przesłaniem potwierdzenia rezerwacji emailem na adres: lublin@strefawysokichlotow.pl 

Brak potwierdzenia rezerwacji terminu w przeciągu 72 godzin od daty wstępnej rezerwacji powoduje jej anulowanie, chyba, 
że zostanie ustalone inaczej.      

6. Cena zorganizowania Imprezy Urodzinowej uzależniona jest od wybranego zakresu i kalkulowana jest indywidualnie.  
7. Całkowite rozliczenie następuje w dniu przeprowadzenia Imprezy, bezpośrednio po jej zakończeniu, chyba, że zostanie 

ustalone inaczej. Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić ilość uczestników zajęć nie później jednak niż 3 dni przed datą 
ich organizacji. Na tej podstawie następuje ostateczne rozliczenie z wyjątkiem, kiedy Zamawiający zwiększy ilość uczestników 
Imprezy Urodzinowej.  

8. Maksymalna liczba uczestników wynosi 40 osób, minimalna liczba uczestników wynosi 10 osób, chyba że zostanie uzgodnione 
inaczej. 

9.  Podczas „Urodziny w SWL” sala pozostaje wyłącznie do dyspozycji uczestników. Czas rozpoczęcia i zakończenia liczony jest 
od ustalonej  godziny. Organizator może wejść do sali 15 minut przed rozpoczęciem Imprezy, a uczestnicy muszą opuścić salę 
do 15 minut po ich zakończeniu. 

10.  Przedłużenie Imprezy jest możliwe jedynie w przypadku braku kolejnej rezerwacji.  Koszt ustalany jest indywidualnie.  
11.  Strefa Wysokich Lotów zapewnia animatora do prowadzenia Urodzin w SWL, która nie sprawuje pieczy i opieki 

wychowawczej nad uczestnikami Imprezy Urodzinowej.  
12.  Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez uczestników odpowiadają Rodzice/Opiekunowie lub 

Zamawiający Urodziny w SWL. 
13. Uczestników Imprezy Urodzinowej obowiązuje główny regulamin Strefy Wysokich Lotów w Lublinie, z którym przed 

skorzystaniem z infrastruktury Obiektu Zamawiający ma obowiązek zapoznać Uczestników. 
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