
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SZKÓŁ 
W  PARKU TRAMPOLIN GOjump MEGApark  ZWANA DALEJ KARTĄ 

LOJALNOŚCIOWĄ 
 
 

Postanowienia Ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin Gojump         
MEGApark w Krakowie (zwanego dalej „Regulaminem Ogólnym”) 

2. Karta lojalnościowa - karta legitymująca, przypisana do szkoły, upoważniająca do          
skorzystania z programu lojalnościowego dla szkół w Parku Trampolin Gojump          
MEGApark przez czas określony, ograniczony datą ważności wpisaną na karcie.          
Karta wydana Uczestnikowi Programu służy do identyfikacji Uczestnika Programu         
oraz rejestracji pieczątek gromadzonych przez Uczestnika w Programie. 
 

Zasady 
 

1. Założenie karty jest bezpłatne. 
2. Warunkiem założenia karty jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych do          

celów marketingowych dostępnej w recepcji parku. Podanie danych osobowych jest          
dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym.  

3. Do założenie karty są upoważnione wszystkie osoby pracujące w placówkach          
oświatowych oraz instytucjach zajmujących się organizowaniem wyjść grupowych        
dla dzieci i młodzieży.  

4. Karta założona przez pracownika placówki, jest przypisana do danej placówki i           
upoważnia każdego jej pracownika do korzystania z niej przy realizacji rezerwacji           
dla grupy zorganizowanej. 

5. Karta lojalnościowa dla grup szkolnych jest zakładana na dane miasto i obowiązuje            
w Parku Trampolin GOjump- Mateczny na ulicy Rzemieślniczej 20G, Parku          
Rozrywki Gokidz na ulicy Rzemieślniczej 20G, GOjump MEGApark na ulicy Sikorki           
23 oraz Parku Rozrywki GOair na ulicy Sikorki 23.  

6. Papierowa karta upoważnia do zbierania naklejek, które są wymienne na bonusy           
opisane poniżej. 

7. Naklejki są przyznawane przez pracownika recepcji parku po uiszczeniu stosownej          
opłaty za rezerwację. 

8. Ilość zebranych naklejek jest uzależniona od ilości osób biorących udział w           
zabawie. 

9. Ilość pieczątek nie jest uzależniona od ilości osób, na którą została zrobiona            
rezerwacja oraz od ilości godzina spędzonych na parku. 

10. Pieczątki są przyznawane przez pracownika recepcji na podstawie ilości osób,           
według zasady: jedna pieczątka za każdego 30 osób uczestniczących w zabawie           



(to znaczy 10-30 osób- jedna pieczątka, 31- 60 osób- 2 pieczątki, 61-90 osób- 3              
pieczątki itd.) 

11.Przy wejściu należy okazać kartę pracownikowi recepcji.  

 

 

Bonusy 

1. Placówka posiadająca kartę lojalnościową jest upoważniona do odbierania bonusów          
przyznawanych w zależności od ilości zebranych pieczątek. 

2. Przysługujące bonusy: 

a) 1 pieczątka- podwójny voucher dla opiekuna grupy- upoważnia do skorzystania z           
atrakcji parku przez dwie osoby na 1h w godzinach funkcjonowania parku, po            
okazaniu vouchera. 

b) 3 pieczątki- 5 pojedynczych voucherów dla szkoły- upoważnia do skorzystania z           
atrakcji parku przez 5 osób na 1h w godzinach funkcjonowania parku, po okazaniu             
vouchera. 

c) 5 pieczątek- zajecia sportowe z Animatorem/Trenerem- upoważnia do bezpłatnego         
skorzystania z możliwości godzinnych zajęć z Animatorem/Trenerm dla grupy         
szkolnej, po wcześniejszej rezerwacji wejścia na park. Bonus ten nie zwalnia z            
wniesiania opłaty za godzinne korzystanie z atrakcji parku 

d) 8 pieczątek- 2h skakania/zabawy gratis- upoważania do skorzystania z drugiej          
godziny zabawy gratis. Bonus ten obowiązuje przy wcześniejszej rezerwacji na          
jedną godzinę. 

e) 10 pieczątek- 10 podwójnych wejściówek dla szkoły- upoważnia do skorzystania z           
atrakcji parku przez 20 osób na 1h w godzinach funkcjonowania parku, po okazaniu             
vouchera. 

3. Bonusy w postaci vouchera mają ważność pół roku od momentu wydania oraz zostają              
przekazane osobie realizującej rezerwację w momencie i przy wizycie podczas, której           
została zdobyta odpowiednia ilość pieczątek. 

4. Bonus "zajęcia sportowe z Animatorem/Trenerem oraz "2h skakania/zabawy gratis" są           
do wykorzystania przy kolejnej wizycie w jednym z wybranych parków. Bonus nie może             
zostać zrealizowany przy wizycie, na której została przyznana pieczątka do niego           
upoważniająca. 

5. Wyżej wymienione bonus nie podlegają wymianie na inne ani na równoważność            
pieniężną. 

6. Otrzymane bonusy można wykorzystać w każdym z parków w danym mieście tj: Parku              
Trampolin GOjump- Mateczny na ulicy Rzemieślniczej 20G, Parku Rozrywki Gokidz na           



ulicy Rzemieślniczej 20G, GOjump MEGApark na ulicy Sikorki 23 oraz Parku Rozrywki            
GOair na ulicy Sikorki 23. 

7. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętych bonusami należy dokonać zapłaty            
za usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem Parku Trampolin GOjump- Mateczny na           
ulicy Rzemieślniczej 20G, Parku Rozrywki Gokidz na ulicy Rzemieślniczej 20G, GOjump           
MEGApark na ulicy Sikorki 23 oraz Parku Rozrywki GOair na ulicy Sikorki 23, dostępnym              
na recepcji parku oraz na stronie internetowej https://gojump.pl/ 

8. Bonus "zajęcia sportowe z Animatorem/Trenerem oraz "2h skakania/zabawy gratis" są           
do wykorzystania przy kolejnej wizycie w jednym z wybranych parków z wyłączeniem            
okresu mikołajek tj. 1-15 grudnia  oraz dnia dziecka 1-14 czerwca. 

9. Park zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w           
szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.  

 

https://gojump.pl/

