REGULAMIN SALI

1. Urodziny odbywają się w sali zabaw Bajkowy Świat w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej
28.
2. Rezerwacji wstępnej terminu można dokonać osobiście,lub telefonicznie.
3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wcześniejszym wpłaceniu zadatku w min.
wys.50zł .
4. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymana jest do 7 dni.
5. Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotny.
6. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest
oddzielny pokoik urodzinowy.
7. Czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.
8. Jubilat, oraz jego goście nie zbierają się wcześniej niż 10 minut przed planowaną imprezą i
wychodzą maksymalnie 10 minut po. Przedłużenie urodzin o każde 15 minut,to 3 zł od
dziecka.
9. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu),który zapewniamy,jest
poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa,herbata), serwowany jest za
dodatkową opłata, zgodną z dostępnym cennikiem.
10. Poczęstunek przygotowywany dla dzieci ze względów higienicznych, musi być spożywany
wyłącznie w salce urodzinowej.
11. Zabrania się przynoszenia, oraz spożywania napojów alkoholowych.
12. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu, oraz dodatkowych opcji (animacji), należy zgłaszać
najpóźniej na 5 dni przed urodzinami
13. Zamawiający zobowiązany jest do zadeklarowania ilości dzieci najpóźniej jeden dzień przed
imprezą.
14. W przypadku powiększenia liczby gości, wynajmujący dopłaca za każdą kolejną osobę,
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
15. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin, jest odpowiedzialny za gości zaproszonych
do sali zabaw.
16. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin
wynajmu pokoiku.
17. Sala zabaw zezwala na organizowanie zabaw z własnym animatorem, jednak prosi o
wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie personelu.
•
animator winien być poinformowany o obowiązku wniesienia swojego sprzętu do
animacji w stanie czystym.
•
za udostępnienie przestrzeni do prowadzenia animacji, sala zabaw pobiera opłatę w
wysokości 30 zł od zamawiającego.
18. Nie prowadzimy rezerwacji stolików dla rodziców dzieci zaproszonych na urodziny.
19. Na sali zabaw obowiązują skarpety.
20. Ze względów bezpieczeństwa na trampolinie może znajdować się tylko jedna osoba. Na
zamku dmuchanym maks.5 osób.
21. Maksymalna liczba gości zaproszonych na urodziny to 20 osób.
22. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada rodzic(opiekun).

23. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin sali zabaw.
24. Ilość opiekunów nie powinna przekraczać ilości zaproszonych dzieci.
25. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

