
 KAMBARĖLIŲ NUOMOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 

           

1.  Dėl šventės rezervacijos, skambinkite +370 675 00818 arba atvykite į batutų parką „Jump Space“, Draugystės g. 10, Kaunas.  

2.  Užsakant šventinį kambarėlį, pašaliniai lankytojai į jį neįleidžiami. Bet batutų zona naudojamasi kartu su kitais lankytojais.   

3.  Į kainą įskaičiuota 15 bilietų – apyrankių. Jei grupėje/šventėje dalyvauja daugiau lankytojų, norinčių šokinėti ant batutų, 

reikia papildomai už asmenį sumokėti 5 eur. Šventės kambarėlyje nešokinėjančių svečių skaičius neribojamas.  

4. Į kainą, priklausomai nuo rezervuoto laiko, įeina galimybė naudotis 1500kv.m. dydžio batutų sale kartu su kitais lankytojais, 

pagalbinėmis patalpomis (persirengimo kabinos) ir salės inventoriumi, tuo metu esančiu salėje. 

5. Atvykti ir paruošti šventimo kambarėlį galima 10min. iki šventės pradžios, išvykti reikia pasibaigus rezervuotam laikui. Dėl 

vėluojančių svečių ar užsitęsusio pasiruošimo šventei, šventės laikas nepratęsiamas. Šventės pradžia ir pabaiga sutampa su 

rezervacijos laiku.   

6. Rezervavus šventinį kambarėlį, galima atsinešti vaišių (maisto ir gėrimų), išskyrus alkoholinius gėrimus. Vienkartiniais indais 

taip pat reikia pasirūpinti patiems. Reikalinga staltiesė 1,2m x 1,8m. Šventimo ervėje rasite virduliuką, vazą, peilį. 

7. Į batutų parką griežtai DRAUDŽIAMA įsinešti ir naudoti/DEGTI FEJERVERKUS/LEDŲ FONTANUS ant torto ar kitus 

pirotechnikos gaminius.  Galima degti tik nedideles (max. 6 cm.), paprastas, užpučiamas torto žvakutes. Nepaisius šio 

draudimo už sporto centro ECO tennis ar/ir Jump Space patirtus nuostolius atsakote Jūs ir įsipareifojate juos padengti. 

8. Šventės metu „Jump Space“ patalpose visada yra darbuotojas, kuris praveda apšilimą ir supažindina su saugaus elgesio 

batutų parke taisyklėmis. „Jump Space“ darbuotojas neteikia vaikų priežiūros ar animatoriaus  paslaugų, neužiminėja vaikų 

(žaidimai, estafetės ir pan.)  ir neatsako už šventėje dalyvaujančius vaikus, jų poelgius bei jų neprižiūri. Už vaikus atsako 

tėvai (globėjai) arba šventę rezervavęs asmuo. 

9. Vaikai iki 5 metų amžiaus be lydinčio pilnamečio asmens į batutų zoną neįleidžiami. 

10. Visi, norintys šokinėti asmenys (nepilnamečiai ir pilnamečiai) privalo užpildyti atsakomybės sutikimus (nepilnamečiams 

atsakomybės sutikimą užpildo pilnametis asmuo (vienas iš tėvų/globėjų ar lydinčių asmenų).  

11. Į batutų zoną dėl higieninių reikalavimų įleidžiama TIK SU KOJINĖMIS (basomis, su batais – GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA).  

12. Norint rezervuoti salę, reikia sumokėti avansą arba pilną sumą: 

• Rezervacijos mokestis – 30 eur. 

• Avansą reikia sumokėti grynais pinigais atvykus į „Jump Space“ batutų parką per 5 dienas nuo laiko rezervavimo. Nesumokėjus avanso per 5 dienas 

nuo rezervacijos pateikimo pradžios, rezervacija panaikinama. 

• Jei rezervacija priimama iki šventės likus mažiau nei 5d., avansą prašome sumokėti grynais pinigais atvykus į „Jump Space“ batutų parką per 24val. 

nuo užsakymo dienos. 

• Jei klientas panaikina rezervaciją likus 7 d. iki šventės , grąžinamas visas rezervacijos mokestis. Mokestį reikia atsiimti per 7d. nuo atšaukimo datos.  

• Jei rezervacija panaikinama likus mažiau nei 7 d. Iki šventės, rezervacijos mokestis negrąžinamas, paliekant galimybę nukelti šventę į tolimesnę datą ar 

išnaudoti avansinio mokėjimo sumą vieno apsilankymo batutų parke metu, kuris turi įvykti per 2mėn. nuo atšauktos rezervacijos datos.  

• Jei rezervacija  panaikinama likus mažiau nei 1d. (12val.) Iki šventės, rezervacijos mokestis negrąžinamas, galimybė nukelti šventę į tolimesnę datą 

nesuteikiama. UAB „Trampolina“ neatsako už nuostolius, galinčius kilti dėl rezervacijos panaikinimo.  

Rekvizitai, mokant avansą ar pilną sumą : 
Gavėjas : UAB „Trampolina“ 
Įm.kodas : 303245926 
A.S.: LT92 5010 9000 1400 5341 
Bankas : Akademinė Kredito Unija 

Mokėjimo paskirtį 
nurodyti pagal pvz.: 
 

Eglė, 2015.11.05 12h.  
  

Adresas ir darbo laikas :  
 

Draugystės g. 10, Kaunas 
Darbo laikas :  I-V 12:00-22:00,  
                          V-VII 10:00-22:00 


