NORMES GENERALS DEL PARC
1

Respectar la naturalesa i el bosc. Està prohibit abandonar deixalles o escombraries
dins del recinte, havent d’utilitzar les papereres o d’altres recipients destinats a tal
efecte.

2

Queda prohibit fumar per risc d’incendis, excepte en els llocs específicament
habilitats.

3

Jumpland es reserva el dret a realitzar modificacions en els horaris previstos
d’obertura i tancament del parc, així com a suspendre el funcionament d’activitats
quan així ho justifiquin circumstancies excepcionals, per raons de seguretat,
climatològiques, tècniques o operatives, entre d’altres. En aquests casos, no hi
haurà dret al reemborsament de l’entrada.

4

Si no es respecten aquestes normes, es corre el risc de ser expulsat del parc sense
dret al reemborsament de l’import sobre l’entrada adquirida.

5

Jumpland no se farà responsable de ningun accident que pugui succeir en el cas de
no haver complert les normes de seguretat, així com tampoc se responsabilitza en
cas de deteriorament, furt o pèrdua d’objectes dels clients.

6

Els usuaris seran responsables de qualsevol desperfecte que puguin ocasionar pel
mal ús de les instal·lacions. S’ha de fer un ús responsable dels materials prestats als
usuaris del parc per realitzar les activitats i tornar-los a la finalització de la mateixa
en el mateix estat que els va trobar.

7

Jumpland es reserva el dret a no acceptar l’entrada o excloure a tota persona, el
comportament de la qual no sigui compatible amb l’esperit esportiu, lúdic i ecològic
del parc: Incapacitat per desenvolupar les activitats, embriaguesa, forta agitació,
etc…

8

La direcció del parc es reserva el dret a efectuar les modificacions que cregui
necessàries en quant a horaris, disponibilitat de circuits i accés als mateixos.

9

Per garantir la seguretat de tots els visitants, l’ús d’algunes instal·lacions està
subjecte a certes restriccions d’edat i d’estatura i requereix determinades
condicions físiques i psíquiques. Si el visitant no pogués gaudir d’alguna de les
activitats per ser-li aplicable alguna d’aquestes restriccions, això no donarà dret al
reemborsament de l’entrada.

10

No està permesa l’entrada a menors de 12 anys que no vagin acompanyats d’un
adult responsable. Els adults responsables procuraran que els menors al seu càrrec
no molestin a la resta dels usuaris, mantenint ordre i tranquil·litat. En cas contrari,
es prohibirà l’entrada del nen i de l’adult responsable.

NORMAS GENERALES DEL PARQUE
11

L’ús de les instal·lacions ha de fer-se amb la roba i el calçat adequats per a cada ús i
que estiguin detallats a cada espai.

12

Reserva d’espais: es respectaran els horaris i espais acordats segons les reserves. No
està permès portar taules o cadires.

13

Està prohibida la utilització de càmeres, tant de foto como de vídeo, amb fins
comercials, llevat que hi hagi un acord explícit amb la direcció del parc.

14

La direcció de Jumpland no podrà ser considerada responsable d’un eventual
accident que pogués succeir en el cas de no respectar les normes del parc i dels seus
circuits i activitats.

