
ATSAKOMYBĖS 
SUTIKIMAS

Vardas:

Pavardė:

Gimimo data: 

Pildo pilnametis asmuo

PILDYTI SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS

Sutikimas galioja (ilgesniam galiojimui tinkamą pažymėkite x):

X šios dienos pilnamečio (-ės) apsilankymui batutų parke „Jump Space“.

visiems pilnamečio (-ės) apsilankymams batutų parke „Jump Space“ iki 2023 m. 
gruodžio mėn. 31 d. imtinai.

Su batutų parko „Jump Space“ taisyklėmis susipažinau ir sutinku. 
Patvirtinu, jog šiuo sutikimu įsipareigoju laikytis šio sutikimo sąlygų ir 
visų taisyklių. 
Patvirtinu, jog esu susipažinęs su batutų parko „Jump Space“ privatumo 
politika.
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

                      (Pavardė, vardas, parašas )                                                                    (Apsilankymo data)

Pasirašydamas „Jump Space“ parko 
vidaus tvarkos taisykles ir atsakomy-
bės sutikimą, patvirtinu: 

1. Su batutų parko taisyklėmis susipažinau ir įsi-
pareigoju tinkamai parko taisyklių laikytis bei prisi-
imu visą su šių taisyklių laikymusi ir galimos žalos 
atsiradimu susijusią riziką.

2. Man yra žinoma, jog taisyklės skelbiamos batutų 
parke, internetinėje svetainėje www.jumpspace.lt, 
taip pat taisyklės buvo pateiktos kartu su sutikimu, 
kaip šio sutikimo dalis. 

3. Man yra išaiškinta, suprantama ir žinoma, jog 

batutų parke reikia elgtis atsakingai bei atsargiai, 
įvertinant savo galimybes ir sugebėjimus, nekeliant 
pavojaus ir rizikos sau ir tretiesiems asmenims.

4. Patvirtinu, jog nesergu jokiomis ligomis, nesu 
tokios būklės, kuriai esant negalėčiau šokinėti 
ant batuto. Suvokiu savo fizinių krūvių galimybes 
ir prisiimu visą su tuo susijusią atsakomybę dėl 
galimų sveikatos sutrikimų bei atsiradimų.

5. Sutinku, jog nesilaikant taisyklių visa atsako-
mybė tenka man bei suprantu, kad „Jump Space“ 
batutų parkas nėra atsakinga už žalos atsiradimą 
ir atlyginimą, kuris kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar 
netinkamo laikymosi, neatsargaus ar pavojingo 
elgesio.

Šokinėjimas ant batutų iš prigimties yra pavojinga veikla, kuri gali sąlygoti 
sužeidimus, kaulų lūžius ar net mirtį.

1. Visi pilnamečiai lankytojai turi pasirašyti atsa-
komybės sutikimą.

2. Privalomas instruktažo išklausymas.
3. Jei turite sveikatos problemų ar sutrikimų, 

nelipkite ant batuto.
4. Be maisto ar gėrimų.
5. Be aštrių daiktų: diržų, raktų, pakabukų, pa-

puošalų ar kitų aštrių rūbų detalių. 
6. Be batų. Su kojinėmis.
7. VIENU metu VIENAS lankytojas ant VIENO 

batuto.
8. Negalima atlikti salto, kūlversčių ar kitų triukų 

ant apsauginių parko detalių.
9. Draudžiama atlikti dvigubus salto – tai ypa-

tingai pavojinga. 
10. Bet kokie SALTO yra pavojingi pratimai. 

Jiems atlikti būtinas specialus pasirengi-
mas ir apšilimas. Bandydami atlikti šiuos 
pratimus rizikuojate labai rimtai susižeisti! 

11. Negalima lipti ar kabėti ant batutų parko sie-
nų.

12. Nesėdėkite ir nesiilsėkite ant batutų – tam 
skirta poilsio zona.

13. Šokinėti tik ant batutų, negalima šokti ant ap-
saugų ar poilsio zonos. Apsauginiai kilimėliai 
yra kieti ir galite susižeisti kojas, kelius, nuga-
rą ar alkūnes.

14. Šokinėkite batuto centre, nes jei krisite ant 
apsauginių detalių, galite susižeisti.

15. Pašokite, atsispyrę abiejomis kojomis, nusi-
leiskite taip pat ant abiejų kojų. 

16. Prieš šokdami nuo vieno batuto ant kito ap-
sidairykite, ar šokdami nesusidursite su kitu 
lankytoju.

17. Negalima šokinėti ir atlikti triukų ne batutų 
zonoje, t.y. ant / nuo poilsio zonos.

18. Negalima šokinėti, jei prieš atvykdami į parką 
vartojote alkoholio ar narkotikų.

19. ĮVERTINKITE SAVO GALIMYBES. Nebandy-
kite atlikti sudėtingų triukų – tai pavojinga!

20. Atsižvelgiant į elgesio taisyklių pažeidimų 
dažnumą ir kitas aplinkybes (pavojaus sau 
ar tretiesiems asmenims sukėlimą), Jump 
Space batutų parko darbuotojas turi teisę 
paprašyti palikti batutų salę be teisės į ją 
sugrįžti. Neišnaudotas laikas nekompensuo-
jamas ir sumokėti pinigai negrąžinami.

1. Draudžiama nerti į duobę žemyn galva.
2. Draudžiama atlikti atbulinius ir dvigubus salto.
3. Draudžiama užsikasti/slėptis po porolono kubeliais.
4. Prieš šokdami į duobę įsitikinkite, kad ji tuščia.
5. Prieš šokdami į duobę  ištuštinkite savo kišenes.
6. Atsispirkite taip, kad tikrai peršoktumėte apsaugą tarp batuto ir duobės.
7. Stenkitės išlipti iš duobės kuo greičiau.

ELGESIO TAISYKLĖS

KEMPINIŲ BASEINO TAISYKLĖS

ĮVERTINKITE 
SAVO 

GALIMYBES. 
Nebandykite atlikti 
sudėtingų triukų – 

tai pavojinga!

Bet kokie SALTO yra 
pavojingi pratimai. 

Jiems atlikti 
būtinas specialus 
pasirengimas ir 

apšilimas. Bandydami 
atlikti šiuos pratimus 

rizikuojate labai rimtai 
susižeisti! 

VIENU metu 
VIENAS 

lankytojas ant 
VIENO batuto.

Be batų. Su kojinėmis.


