Правила відвідування Батутного клубу.
Ці Правила є обов'язковими до виконання всіма особами які перебувають на території
Батутного клубу.
Затверджені адміністрацією Батутного клубу « 01» січня 2014 р.
Батутний клуб є приватною власністю і надає послуги за адресою: м. Харків, вул.
Академіка Павлова, 44Б, ТРЦ Французький бульвар.
Використання батутів в батутном клубі (далі - БК) призначені для розважальних і
спортивних видів відпочинку.

Основні положення.
1. Кожному клієнту перед відвідуванням БК необхідно зареєструватися у адміністратора
(заповнити анкету).
2. Для відвідування БК необхідно придбати контрольний браслет, який дає право
користування всіма батутами.
3. Передбачається, що відвідувач БК ознайомився і погодився з основними правилами,
входячи в нього до початку сеансу.
4. Після початку сеансу відвідування, оплачені послуги поверненню не підлягають.
5. Діти до 4-х років не допускаються до відвідування БК. Максимальне обмеження
дорослих - 100 кг.
6. Тривалість сеансу становить 60 хвилин.
7. Знаходження в БК лімітовано бронюванням або сплаченим часом. Якщо у відвідувача
виникає бажання продовжити свій час перебування, то в такому випадку необхідно
звернутися до адміністратора клубу. У разі відмови користувача від використання повного
сплаченого часу оплату не повертається.
8. Вартість сеансу згідно діючих тарифів. Знижки не сумуються (вибирайте найбільш
вигідні для Вас).
9. Початком стрибків вважається момент входу на сітку батута.
10. Діти та підлітки до 16 років можуть перебувати в залі виключно під прямим,
безпосереднім контролем з боку дорослого (старше 18 років) або інструктора залу
(послуги якого оплачуються додатково). Дитина завжди повинна знаходитися в зоні
зорового контакту.
11. В разі самостійного відвідування неповнолітні особи віком 16-18 років тільки при
наявності письмової згоди батьків або інших осіб, які є їх представниками відповідно до
законодавства України або в присутності батьків або інших осіб.

12. При сходженні на батути необхідно зняти всі прикраси, які можуть Вам перешкодити
під час стрибків або завдати шкоди покриттю батута: кільця, браслети, довгі сережки,
ланцюжки, прикраси для волосся, ремені а також окуляри.
13. Одяг повинен бути зручним, не сковувати рухів, не містити металевих або будь-яких
інших виробів, які можуть пошкодити обладнання
14. Провести фізичну розминку (присідання, кругові рухи колінних, гомілковостопних
суглобів, голови, рук) тривалістю 5-10 хв.
15. За порушення правил поведінки при відвідуванні БК адміністратор має право
відмовити відвідувачу у відвідуванні БК, при цьому відвідувач зобов'язаний негайно
покинути територію БК. Оплата за відвідування не повертається.
16. Адміністрація БК не несе відповідальності за нещасні випадки і пошкодження,
отримані відвідувачами в результаті недотримання і порушення правил відвідування БК.
17. Адміністратор БК має право відмовити у відвідуванні особам з неадекватною
поведінкою, який ображає відвідувачів або працівників БК.
18. Адміністрація БК не несе відповідальність за збереження особистих речей
відвідувачів, а також за пошкоджені на території БК електронних приладів.
Правила поведінки в Батутному клубі.
Заборонено:
1. Користуватися батутами особам в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або
які приймають препарати, що роблять гнітючу дію на центральну нервову систему.
2. Штовхатися, лаятися, навмисно заважати виконанню вправ іншими особами.
3. Виконання складних акробатичних елементів.
4. Заходити за огорожі атракціону під час сеансу.
5. Заходить на робочу площадку у взутті, з жувальною гумкою в роті.
6. Заборонено використовувати ковзаючи шкарпетки.
7. Проносити з собою на атракціон колючі і ріжучі предмети, парасолі, речі, тварин.
8. Палити, вживати їжу в зоні знаходження атракціону.
9. Кидати і залишати будь-які предмети на батуті.
10. Використовувати під час стрибків мобільні телефони, фото-відеокамери
Осіб, які порушують дані правила, адміністратор має право відсторонити від сеансу без
повернення його вартості.
Правила поведінки на батуті:
Відвідувачі зобов'язані беззаперечно виконувати вимоги
адміністратора БК та чергового залу.
1. Перебування на батуті допустимо однією людиною, на батутних доріжках – дві, по
черзі.

2. Заходити на батут можна тільки по команді чергового залу або після того, як батут
покинуть всі відвідувачі попередньої групи.
3. Починати виконання стрибків необхідно стоячи в центрі батута. Під час стрибків
необхідно дивитися в край батута. При стрибках необхідно триматися центру батута. Не
робити заступ за червону лінію на полотні або край.
4. Стрибаючі догори необхідно піднімати руки над головою і опускати їх уздовж корпусу,
приземляючись вниз.
5. Знаходячись в повітрі витягайте носок вниз, не згинайте ноги і не розводьте їх в
сторони.
6. При приземленні необхідно тримати ноги напруженими приблизно на ширині плечей і
рівну стопу;
7. Забороняється виконання сальто під час стрибків;
8. При стрибку в поролонову яму переконайтеся, що перед Вами немає ніяких перешкод
або людей. Строго заборонено приземлення в поролонову яму вниз головою. У
поролоновій ямі повинно знаходитися не більше 2-х осіб. Опинившись в поролоновій ямі
необхідно якомога швидше покинути її.
Забороняється у поролоновій ямі:
- зістрибувати з батута на жорстку підлогу;
- спускаючись з батута, слід спочатку припинити стрибки, а потім спокійно зійти;
- виконувати сальто під час виконання стрибка в поролонову яму.
9. При сходженні з батута необхідно переконатися, що зона приземлення буде вільна і
частина рами, через яку буде виконуватися сход, надійно покрита матами.
10. У разі виявлення забруднень або вологості поверхні батута необхідно обов'язково
повідомити про це адміністратора.
Протипоказання до відвідування Батутного клубу:
1. Люди, які страждають хворобами серця.
2. Люди, з підвищеним тиском.
3. Люди, з недостатнім рівнем фізичної активності або захворюваннями опорно-рухового
апарату.
4. Люди, з розладом вестибулярного апарату.
5. Люди, що мають пошкодження шиї, спини та інші захворювання.
6. Люди, які страждають захворюваннями слуху, зору а також захворювання психічного
характеру.

Якщо у вас є сумніві щодо протипоказань порадьтесь з вашим лікарем.

