
 

REGULAMIN VOUCHERÓW DO PARKU TRAMPOLIN 

CENTRUM ROZRYWKI EXTREME 

 

1. Voucher uprawnia do wstępu i korzystania z atrakcji parku trampolin Centrum Rozrywki 

EXTREME (tzw. EXTREME JUMP). 

2. Voucher uprawnia do korzystania z atrakcji parku EXTREME JUMP przez jedną godzinę lub dwie 

godziny w zależności od typu zakupionego vouchera. 

3. Koszt jednostkowy vouchera jest niezmienny, niezależnie od ilości voucherów zakupionych 

jednorazowo. 

4. Voucher jest dostępny do zakupu w recepcji Centrum Rozrywki EXTREME. 

5. Voucher jest ważny dla osoby imiennie wskazanej na dokumencie vouchera lub „na okaziciela” jeśli 

taka informacja jest wskazana na dokumencie vouchera. W przypadku vouchera na okaziciela 

prawo do wejścia do parku ma osoba, która jest w posiadaniu dokumentu vouchera i przed wejściem 

przekaże go recepcji parku. W przypadku vouchera imiennego, osoba obowiązana jest do okazania 

w recepcji parku dokumentu potwierdzającego tożsamość np. legitymacja szkolna lub dowód 

osobisty. 

6. Z vouchera może skorzystać dziecko w wieku 4 (ukończone) – poniżej 7 lat przy obowiązkowej 

asyście pełnoletniego opiekuna lub osoba w wieku 7 lat (ukończone) i więcej. Dzieci poniżej 4. roku 

życia nie mają wstępu na strefę trampolinową, w związku z czym nie mogą również skorzystać z 

zabawy w ramach vouchera. 

7. Voucher należy przekazać pracownikowi recepcji Centrum Rozrywki EXTREME, nie jest możliwe 

zachowanie dokumentu vouchera przez gościa. 

8. Każdy voucher ma termin ważności do wykorzystania, wskazany na dokumencie vouchera. Po 

upływie terminu voucher traci ważność i nie jest możliwe skorzystanie z niego w żadnym zakresie. 

9. Voucher nie obejmuje kosztu zakupu skarpetek antypoślizgowych. 

10. Voucher nie uprawnia do korzystania z innych atrakcji Centrum Rozrywki EXTREME, a także nie 

obejmuje napojów i przekąsek, które można nabyć we własnym zakresie. 

11. Voucher jest bezzwrotny, nie można go wymienić na gotówkę ani też żadne inne produkty lub 

usługi. 

12. W celu sprawnego skorzystania z atrakcji parku zalecamy wcześniejszą rezerwację miejsca. 

Posiadanie vouchera nie daje gwarancji wejścia do parku przy braku wcześniejszej rezerwacji, w 

razie pełnego obłożenia parku trampolin. 

13. Do skorzystania z vouchera konieczne jest zapoznanie się z regulaminem ogólnym Centrum 

Rozrywki EXTREME oraz regulaminem parku trampolin i stosowaniem się do zasad w nim 

przewidzianych. Akceptacja Regulaminu oraz stosownych oświadczeń odbywa się elektronicznie 

poprzez rejestrację ma stronie: https://extremegrudziadz.oos.pl/customer/chooseRegistration.   

Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.crextreme.pl, jak i w recepcji 

Centrum Rozrywki EXTREME. 

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022 r. do odwołania. 

https://extremegrudziadz.oos.pl/customer/chooseRegistration

