REGULAMIN URODZIN
1. Rezerwacji terminu urodzin należy dokonywać osobiście, telefonicznie, pocztą
elektroniczną.
2. W ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji należy dokonać wpłaty zadatku aby
rezerwacja została utrzymana. Minimalna kwota zadatku to 100 PLN.
Zadatek jest bezzwrotny.
3. Wynagrodzenie, pomniejszone o wpłacony zadatek, Zamawiający zapłaci wraz z
ewentualnymi dodatkowymi kosztami, bezpośrednio po zakończeniu imprezy.
4. Minimalna liczba gości na imprezie urodzinowej to 8 dzieci.
5. Liczba uczestników imprezy, potwierdzona przynajmniej 1 dzień przed
terminem imprezy, jest minimalną do naliczenia wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za zorganizowanie imprezy.
6. Dzieci w trakcie imprezy urodzinowej mają do dyspozycji jedną z 2 salek
urodzinowych (wynajętą na 2h), następnie będzie doliczana opłata za
przedłużenie imprezy (8 zł/os naliczane za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z
instalacji po zwolnieniu salki urodzinowej)
7. Organizator zapewnia poczęstunek dla dzieci zgodnie z wcześniejszym
ustaleniem.
8. Wszystkie napoje oraz jedzenie dla opiekunów są dodatkowo płatne i mogą być
regulowane indywidualnie lub doliczone do całości rachunku.
9. Wnosząc swoje jedzenie ( tort, poczęstunek dla rodziców, a także przy wyborze
wariantu IV), opiekun zobowiązany jest do pozostawienia paragonów na
przyniesione produkty lub podpisanie oświadczenia, że ponosi odpowiedzialność
za przyniesiony przez siebie poczęstunek.
10. Prawny opiekun jubilata odpowiedzialny jest za zaproszonych gości.
11. Za wszystkie wyrządzone szkody podczas trwania przyjęcia zamawiający ponoszą
odpowiedzialność finansową.
12. Uczestników urodzin obowiązują także zasady ogólne oraz zasady
bezpieczeństwa niniejszego regulaminu.

Dokonanie opłaty za wejście do Sali zabaw, a także organizacje urodzin jest
jednoznaczne z akceptacja regulaminu.
Menu urodzinowe standardowe
Napoje owocowe i woda niegazowana (bez ograniczeń)
Ciasteczka deserowe
Talerz owoców (3 rodzaje)
Cukierki - różne rodzaje
Żelki, galaretki, paluszki, chipsy, krakersy
Chrupki, popcorn
Menu urodzinowe ekologiczne
Soki owocowe, woda niegazowana (bez ograniczeń)
Ciastka zbożowe
Mix suszonych owoców (np. ananas, papaja, mango, płatki kokosowe, jabłka, rodzynki
chipsy, np. bananowe, marchewkowe, buraczkowe, jabłkowe)
Pestki dyni, słonecznika
Mix orzechów
Chrupki kukurydziane lub ryżowe
Patera owoców (5 rodzajów owoców) (np. ananas, jabłko, banan, winogrono,
brzoskwinia, mandarynka, owoce sezonowe)
Menu urodzinowe owocowe
Soki owocowe, woda niegazowana (bez ograniczeń)
galaretka z owocami
Mix suszonych owoców (np. ananas, papaja, mango, płatki kokosowe, jabłka, rodzynki
chipsy, np. bananowe, marchewkowe, buraczkowe, jabłkowe)
Patera owoców (5 rodzajów owoców)
Chrupki kukurydziane

Opcja bez poczęstunku
Wynajęcie salki na 2 godziny 200zł + koszt wejściówki dla każdego dziecka zgodny z
cennikiem obowiązującym danego dnia ,tj.
Pn-pt 17zł pierwsza godzina, kolejna minuta 0,15zł
Sb, Nd, święta 19zł pierwsza godzina, kolejna minuta 0,19gr
W ramach tej opcji można przynieść dla dzieci jedzenie i picie.

USŁUGI DODATKOWE:
TATUAŻE BROKATOWE

MALOWANIE BUZIEK
WIĄZANE BALONY
BALONY HELOWE
PINIATA
ANIMATOR
FOTOBUDKA
ZAPROSZENIA
SZAMPAN
TOSTY
GOFRY
PIZZA Z Pe-Pe
TORT MOŻNA PRZYNIEŚĆ SWÓJ , BĄDŹ ZAMÓWIĆ U NAS ☺ WSPÓŁPRACUJEMY Z CUKIERNIĄ
BABECZKI Z SULEJÓWKA
Na każdych urodzinach jest opiekun urodzin, który zajmuje się porządkiem w salce urodzinowej,
regularnie sprawdza czy na stole nie brakuje napojów i przekąsek, zwołuje dzieci na tort, na
prośbę rodzica pomaga w jego krojeniu.
MOZLIWOŚC WYNAJĘCIE CAŁEJ SALI ZABAW NA WYŁĄCZNOŚĆ

W miarę możliwości spełniamy Państwa inne życzenia 😊

Nr konta do wpłaty zadatku:
Maria Maćkowiak
92 1240 1066 1111 0010 0003 3085
Tytuł przelewu: IMIĘ DZIECKA, DATA IMPREZY I GODZINA

