Jumping House este parcul de trambuline al SC Skyland Park SRL, numită în continuare Jumping House. Activitățile
desfășurate în cadrul Jumping House se desfășoară în conformitate cu Regulamentul intern precum și a Acordului de
participare in extenso. Orice participant își asumă următoarele:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

- Participantul declară că este apt din punct de vedere fizic și mental să participe
în toate activitățile desfășurate de Jumping House, fără ajutor sau asistență, precum și faptul că își asumă riscurile
tuturor afecțiunilor medicale (spre exemplu: astm, diabet, anafilaxie, boli de inimă, etc.);
– Participantul se obligă ca pe toată durata participării la activitățile din cadrul Jumping
House să respecte toate regulile de conduită prevăzute în Regulamentul intern, precum și în Acordul de participare in
extenso. În caz de nerespectare a regulilor, participantul va fi îndrumat să înceteze activitatea și să vizualizeze din nou
videoclipul de siguranță/sau să parcurgă Regulamentul intern de funcționare în cadrul parcului. În cazul în care
încălcările sunt repetate, sancțiunea va fi întreruperea imediată a accesului în locația Jumping House și interdicția de a
participa în viitor la activitățile desfășurate de către Jumping House;
- Jumping House aduce în atenția Participantului faptul că există mai multe
categorii de riscuri inerente care pot apărea pe parcursul desfășurării activităților în cadrul Jumping House: generale,
legate de trambulină, legate de echipamente, riscurile spectatorilor, riscurile legate de participanți. De asemenea, există
mai multe categorii de leziuni care pot apărea: leziuni minore, leziuni grave și leziuni catastrofale, care includ paralizie
sau chiar moarte. Toate aceste riscuri și leziuni sunt detaliate în Acordul de participare in extenso;
- Participantul își dă acordul ca personalul calificat din cadrul Jumping House să îi administreze
primul ajutor de urgență în caz de nevoie. Participantul își dă acordul cu privire la faptul că Jumping House poate
asigura îngrijiri medicale de urgență sau transport către un institut medical dacă se consideră necesar. Participantul își
asumă toate costurile pentru îngrijirea și transportul medical de urgență.
- Părintele/tutorele/custodele participantului minor îi oferă permisiunea acestuia
de a participa la toate activitățile din cadrul Jumping House, prin semnarea prezentului Acord. Acesta declară că i-a
explicat participantului minor întreg Regulamentul intern de funcționare, precum și conținutul Acordului de participare
in extenso.
– Participantul declară că renunță în mod irevocabil și expres la intentarea de acțiuni sau la
drepturi litigioase împotriva Jumping House sau a oricăruia dintre angajații acesteia în ceea ce privește vătămările,
daunele sau decesul, chiar dacă acestea sunt produse ca rezultat al culpei sau neglijenței ce pot fi imputate Jumping
House și/sau angajaților acesteia;
- Obligațiile rezultate din prezentul Acord, Regulamentul intern și Acordul de participare in extenso
se consideră asumate în totalitate de către Participant. Nerespectarea oricărei prevederi din Acord, precum și din
Regulamentul Intern de Funcționare constituie caz de culpă exclusivă a Participantului, Jumping House fiind exonerată
de orice răspundere. Participantul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe
parcursul desfășurării activităților, Jumping House fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
Prezentul Acord operează pe toată durata participării la activitățile din cadrul Jumping House desfășurate ulterior semnării
acestuia. Semnatarul declară că a citit și a înțeles în totalitate Regulamentul intern, precum și Acordul de participare in
extenso și declară că își asumă toate obligațiile cuprinse în acestea.
Subsemnatul _________________________________, domiciliat în ____________,

Data _____________________,

str. _______________, nr. ____, identificat cu ____, seria _____, nr. ___________,

Semnătura ________________.

În calitate de părinte/tutore/custode răspund din punct de vedere legal și îmi dau
consimțământul în numele minorilor:
1. ________________, născut la data de ____________, domiciliat în

Semnătura ________________;

___________, str. _______________, nr. ____,
2. ________________, născut la data de ____________, domiciliat în

Semnătura ________________;

___________, str. _______________, nr. ____.
Semnătura
părintelui/tutorelui/custodelui
_________________________.

Subsemnatul/a……………………………………………………………………….., având mai mult de 18 ani, declar că am citit Politica
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Informarea privind mijloacele video a JUMPING HOUSE SRL, și că îmi
dau acordul pentru colectarea datelor mele personale in condițiile și termenii stipulați în cuprinsul acestora

si /sau
Subsemnatul/a………………………………………..….………………………….., având mai mult de 18 ani, declar că am citit Politica
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Informarea privind mijloacele video a JUMPING HOUSE SRL, și îmi
dau acordul pentru colectarea datelor și pentru minorul ……………………………………………………………………….... al cărui
părinte/tutore/ custode/comitent sunteți ori persoană care răspunde din punct de vedere legal sunt in condițiile și
termenii stipulați în cuprinsul acestora.
Prin semnătura mea mă declar de acord cu prelucrarea de date privind imaginea facială precum si datele biometrice în
scopurile menționați în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Informarea privind mijloacele video a
Jumping House și declar că am fost informat cu privire la dreptul de a retracta oricând acest acord cu efect pentru
viitor.
Prin semnătura mea mă declar de acord cu prelucrarea de date privind datele de sănătate în scopurile menționate în
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Jumping House și declar că am fost informat cu privire la dreptul
de a retracta oricând acest acord cu efect pentru viitor.

Am primit și citit Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Jumping House și Informarea privind
prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video cu atenție și am înțeles conținutul acestora.

