
GIẤY CAM KẾT (Dành cho khách hàng Tổ chức) 
 

Tên Tổ chức ______________________________________________ Mã số thuế ______________________________   

Người đại diện ________________________________________ Chức danh __________________________________________________ 

Địa chỉ: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________ Số điện thoại:____________________ ___________________________ 
 

Để sử dụng dịch vụ/tham gia hoạt động thể thao, vui chơi giải trí tại trung tâm Jump Arena của Công ty Cổ phần Jump Arena (sau đây gọi là “Jump 

Arena”), chúng tôi theo đây cam kết rằng: 

1. Chúng tôi là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có đầy đủ chức năng và điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật. 

2. Chúng tôi đăng ký để các Học sinh/Nhân viên/Thành viên của chúng tôi theo danh sách đính kèm tham gia các hoạt động/trò chơi tại trung tâm. 

3. Chúng tôi đã đọc, hiểu, chấp nhận và cam kết tuân thủ “Quy định tham gia nhảy bạt nhún” được niêm yết công khai tại trung tâm và các nội dung, 

quy định được nêu trong Giấy Cam Kết này. 

4. Chúng tôi cam đoan tất cả Học sinh/Nhân viên/Thành viên của chúng tôi chấp thuận nội quy chơi như sau:  

a. Không tham gia chơi bất kỳ hoạt động, trò chơi nào khi chịu tác động của thuốc, chất kích thích hoặc đồ uống có cồn. 

b. Tuân thủ các hướng dẫn trực tiếp của nhân viên của Jump Arena về cách thức tham gia các hoạt động tại trung tâm. 

c. Không tham gia chơi bất kỳ hoạt động hoặc bạt nhún khi có tiền sử bệnh lý, hoặc có vấn đề về hệ tuần hoàn, tim, phổi, lưng, cổ, vừa mới 

phẩu thuật, huyết áp cao, đã từng bị chấn thương cột sống, cơ xương hoặc đầu, hoặc nếu / có thể đang mang thai. 

d. Tránh va chạm với những người chơi khác trong lúc tham gia trò chơi.  

e. Tuân thủ các quy định về độ tuổi, chiều cao hay cân nặng khi chơi theo quy định của nhà sản xuất hoặc Jump Arena để sử dụng hoặc tham 

gia vào sân chơi bạt nhún và các hoạt động khác. 

f. Tổng trọng lượng không quá 150kg. 

g. Không sử dụng bạt nhún khi có quá nhiều người và tránh nhảy cùng một tấm bạt với một người chơi khác. 

h. Không thực hiện các động tác nhào lộn nguy hiểm khi chưa được nhân viên hướng dẫn kỹ thuật nhào lộn. 

i. Không trèo lên hoặc treo mình lên các tấm đệm viền bạt dựng nghiêng. 

j. Để bảo đảm an toàn, không tiếp đất trên sàn nhà và phần đệm viền bạt. 

k. Không ném banh hoặc các vật dụng vào người khác. 

l. Không ngồi hoặc nằm trên khu vực bạt nhún. 

5. Trong trường hợp Học sinh/Nhân viên/Thành viên của chúng tôi hoặc người đi cùng là trẻ em/người chưa thành niên: 

a. Trẻ em tham gia phải ít nhất từ đủ 3 tuổi trở lên. 

b. Với trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi, bắt buộc phải có cha mẹ/người giám hộ hợp pháp của trẻ đi cùng và ký Giấy Cam Kết dành cho cá nhân. 

c. Với trẻ em/người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi, chúng tôi đã nhận được sự xác nhận đồng ý của cha mẹ/người giám hộ 

hợp pháp của trẻ/người chưa thành niên. 

6. Chúng tôi cam kết tất cả thông tin, nội dung mà tôi xác nhận trong Giấy Cam Kết này đều là sự thật và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm phát sinh (nếu 

có) nếu như cam kết không đúng sự thật. 

7. Trong mọi trường hợp, Jump Arena hiểu rằng cam kết của người ký tên vào Giấy Cam Kết này là đúng sự thật và Jump Arena không có nghĩa vụ 

phải xác minh nội dung cam kết. 

8. Jump Arena có quyền mời người chơi ra khỏi khu vui chơi nếu không tuân thủ quy định của Jump Arena hoặc gây phiền toái hoặc nguy hiểm cho 

người chơi khác, nhân viên và khách viếng thăm tại đây. 

9. Chúng tôi nhận thức được các rủi ro và tai nạn có thể xảy ra, bao gồm nhưng không giới hạn những chấn thương vật lý và tâm lý, thương tích cá 

nhân, mất mát hoặc hư hỏng về tài sản trong khi tham gia các hoạt động/trò chơi. Trong trường hợp có rủi ro hoặc tai nạn xảy ra mà không phải 

do lỗi của Jump Arena, chúng tôi cam kết miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan cho Jump Arena và từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo, 

mọi hành vi gây bất lợi đến Jump Arena liên quan hoặc phát sinh từ việc chúng tôi sử dụng dịch vụ tại Jump Arena. 

10. Giấy Cam Kết này cũng có hiệu lực áp dụng đối với các Học sinh/Nhân viên/Thành viên của chúng tôi và theo đó các Học sinh/Nhân viên/Thành 

viên của chúng tôi cũng có nghĩa vụ phải tuân thủ nội dung của Giấy Cam Kết này. 

11. Giấy Cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

Bằng việc ký vào Giấy Cam Kết này, tôi chấp nhận với tất cả nội dung nêu trong Giấy Cam Kết này và các quy định, điều kiện và điều khoản liên quan 

đến các hoạt động, dịch vụ và chính sách của Jump Arena và bất cứ điều chỉnh nào trong từng thời kỳ, bao gồm cả việc cho phép Jump Arena sử dụng 

hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba khác các thông tin cá nhân kê khai tại Giấy Cam Kết, và các hình ảnh, ghi âm, ghi hình của chúng tôi nhằm mục 

đích giới thiệu, quảng cáo, hoặc thực hiện các chương trình khuyến mại, tích điểm hoặc các chương trình khách hàng khác theo quyết định của Jump 

Arena. 

 
 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  

 
Ngày: _____________________________ 
Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên: 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách Học sinh/Nhân viên/Thành viên: 

1   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

2   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

3   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

4   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

5   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

6   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

7   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

8   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

9   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

10   
___________________________________________ 

 
Ngày sinh________________________ 

Ký tên Nam/Nữ 

 

Danh sách người phụ trách quản lý các Học sinh/Nhân viên/Thành viên:  

1  ___________________________________________ Ngày sinh _____________________________________ Nam/Nữ 

2  ___________________________________________ Ngày sinh _____________________________________ Nam/Nữ 

3  ___________________________________________ Ngày sinh _____________________________________ Nam/Nữ 

4  ___________________________________________ Ngày sinh _____________________________________ Nam/Nữ 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  

 

Ngày: _____________________________ 

Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên: 


