
Algemene Veiligheidsregels
     Wie mag springen?
 Elke persoon die het trampolinepark betreedt moet eerst een geldig en ondertekend STAR    JUMP 
            ‘Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier’ inleveren bij de receptie.
 De minimum leeftijd is 7 jaar. Op aangekondigde uitzonderingen na, zoals Family Jump.
 Personen jonger dan 16 jaar moeten het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier laten ondertekenen 
            door hun ouder of wettelijke voogd.
 Niemand onder invloed van drugs of alcohol is toegestaan   op de trampolines.
	 Spring	alleen	als	je	100%	fit	bent:	dus	niet	als	je	zwanger	bent	of	andere	gezondheidsbeperkingen	hebt.

     Kleding en accessoires
 Sportkleding wordt aanbevolen. Jeans wordt afgeraden.
 Jumpers moeten tijdens het springen altijd de geldige, gekleurde polsband dragen.
 Horloges, riemgespen, knopen, juwelen, sleutelhangers of scherpe voorwerpen zijn niet toegestaan. 
 Glas, ballen, telefoons, camera’s of andere objecten of apparatuur zijn niet toegestaan.
 Door STAR   JUMP goedgekeurde gripsokken zijn verplicht   op de trampolines.
 Jumpers mogen tijdens het trampolines niets in hun mond hebben. Kauwgom is niet toegestaan in  STAR    JUMP.
 Er is geen eten of drinken toegestaan   op de trampolines.

     Springen
 Spring beheerst en binnen je mogelijkheden.
 Niet op de trampolines zitten of liggen. Verlaat de trampolines als je moe bent.
 Duwen, worstelen, tackelen, rennen, racen, tikkertje en elke wilde speelvorm is ten strengste verboden.
 Het is niet toegestaan lichamelijk contact te hebben met andere jumpers.
 De bovenste kussens en netten niet aanraken, beklimmen, of aan hangen.
 Land nooit op de padding. Land altijd op twee benen of je billen en nooit op je hoofd.
 Als je valt, probeer dan je armen, benen en hoofd in een balpositie te brengen.
 Per springoppervlak is slechts één persoon toegestaan.
 Tegelijk springen is ten strengste verboden.
 Geen	dubbele	salto’s	of	salto’s	of	slagen	over	de	pads.	Enkele	flips	zijn	toegestaan,	maar	niet	meer	dan	2	op	een rij.
 Tegen diagonale trampolines springen is toegestaan, maar land daarna op de aangrenzende trampoline.
 Jumpers moeten te allen tijde de controle hebben over hun lichaam.
 Vloeken en schreeuwen is niet toegestaan.

     Volg de regels
 Houd je aan deze regels en aanvullende regels voor speciale zones van het park.
 Volg te allen tijde de richtlijnen van de jumpmasters en ander personeel.
 Wees vriendelijk, beleefd en toon respect voor elkaar.

     Trampoline springen kan gevaarlijk zijn. Je springt op eigen risico!


