
REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO

1. Przyjęcie urodzinowe odbywa się w Sali Zabaw Bajkolandia ul. Piłsudskiego 27, 57-400 Nowa

Ruda.

2.  Przyjęcie  urodzinowe  organizowane  jest  po  podpisaniu  umowy  organizacji  przyjęcia  oraz

wpłaceniu zadatku gotówką lub kartą.

3. Zadatek wpłacany jest przez zamawiającego na konkretny termin i jest bezzwrotny.

4. Wysokość zadatku wynosi 50 PLN.

5. W święta obowiązują ceny takie jak w piątek - niedziela.

6. Za organizatora przyjęcia urodzinowego uważa się osobę, która dokonuje rezerwacji takiego

przyjęcia i w imieniu własnym bądź w imieniu solenizanta/jubilata zaprasza na nie gości (dzieci i

ich rodziców/opiekunów prawnych).

7. Sala zabaw zobowiązuje się do organizacji przyjęcia zgodnie z przedstawioną i zaakceptowaną

przez Organizatora ofertą.

8. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego wchodzą na teren placu zabaw o określonej w rezerwacji

godzinie  rozpoczęcia  przyjęcia  urodzinowego.  Czas  trwania  przyjęcia  zgodnie  z  wybranym

pakietem urodzinowym, liczony jest od godziny ustalonej w umowie. Po tym czasie należy opuścić

salę zabaw.

9.  Organizator  przyjęcia  opuszcza obiekt  po uprzednim przekazaniu dzieci  uczestniczących w

przyjęciu ich prawnym opiekunom.

10. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.

11. W Sali Zabaw Bajkolandia  obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego jedzenia, picia

oraz wszelkich dodatków urodzinowych (wyjątkiem jest wyłącznie tort urodzinowy).

12.  Sala  Zabaw  Bajkolandia  zezwala  na  wcześniejsze  dostarczenie  tortu  przez  organizatora

przyjęcia, jednak nie ponosi za niego odpowiedzialności. Do każdego tortu należy dołączyć dowód

jego zakupu.

13.  Ze  względów  bezpieczeństwa  wszelkie  race  i  świeczki  do  tortów  mogą  być  zakupione

wyłącznie w barze Sali Zabaw Bajkolandia.

14.  Poczęstunek  przygotowany  dla  dzieci  ze  względów  higienicznych  musi  być  spożywany

wyłącznie w sali urodzinowej.

15. Poczęstunek przygotowany w sali urodzinowej jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci.



16.  Dodatkowe animacje  i  dodatki  urodzinowe  prosimy zgłaszać na 3  dni  przed planowanym

przyjęciem.

17.   Zmiany dotyczące animacji  oraz ilości  wybranych  dodatków urodzinowych  należy zgłosić

najpóźniej 2 dni przed przyjęciem urodzinowym.

18.  Organizator  zobowiązany  jest  zapłacić  za  zadeklarowaną  animację  oraz  ilość  dodatków

urodzinowych.

19. Zmiany dotyczące ilości zaproszonych dzieci należy zgłosić najpóźniej dzień przed przyjęciem

urodzinowym.

20.  Organizator  zobowiązany  jest  zapłacić  za  zadeklarowaną  liczbę  dzieci.  Dodatkowi

(niezadeklarowani)  goście  zostaną  doliczeni  do  przyjęcia  za  zgodą  Organizatora  –  w  innym

przypadku za dzieci zobowiązani są zapłacić rodzice lub opiekunowie dziecka.

21. Płatność za przyjęcie następuje po przyjęciu (gotówką lub kartą).

19. Dzieci, które w pełni nie skorzystają z przyjęcia (do 1,5 roku), płacą wg. cennika za wejście na

salę – nie przysługuje im nakrycie oraz poczęstunek urodzinowy.

20. W przypadku przyjęć urodzinowych z więcej niż jednym solenizantem/jubilatem do każdego

pakietu zostanie doliczona opłata w wysokości 50 PLN.

21. Organizator urodzin jest odpowiedzialny za solenizanta/jubilata i jego gości oraz sprawuje nad

nimi pieczę.

22.  Organizator  przyjęcia  odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników przyjęcia  i  ich

rodziców/opiekunów prawnych na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, a także spowodowane

wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

23. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny Regulamin Sali Zabaw Bajkolandia.

24.  Wpłacając  zadatek  Organizator  przyjęcia  akceptuje  regulamin  główny  oraz  regulamin

organizacji przyjęć urodzinowych.

Życzymy udanej zabawy ! 


