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REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO/IMIENINOWEGO W PARKU WODNYM AQUALIFE

1. Przyjęcie urodzinowe/imieninowe odbywa się w PARKU WODNYM AQUALIFE.
2. Przyjęcie urodzinowe/imieninowe organizowane jest po podpisaniu umowy organizacji
przyjęcia, regulaminu przyjęcia urodzinowego/imieninowego oraz wpłaceniu zadatku.
3. Zadatek wpłacany jest przez zamawiającego na konkretny termin i jest bezzwrotny.
4. Wysokość zadatku wynosi 100 złotych.
5. Za organizatora przyjęcia urodzinowego/imieninowego 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).
6. Zapewniamy animatora do obsługi imprezy.
7. Organizator przyjęcia opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w
przyjęciu ich prawnym opiekunom.
8. Organizator urodzin/imienin jest odpowiedzialny za solenizanta/jubilata oraz jego gości.
9. Przyjęcie trwa 2 godziny (czas liczony jest od godziny ustalonej w umowie, a nie od
momentu zebrania się gości).
10. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego wchodzą na teren budynku o określonej w umowie
godzinie rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego, po zaproszeniu przez animatora zabaw.
11. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
12. Istnieje ( po wcześniejszym ustaleniu ) możliwość wnoszenia własnego jedzenia i picia.
13. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany
wyłącznie w sali urodzinowej.
14. Poczęstunek przygotowany w sali urodzinowej jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci.
15. Wszelkie zmiany dotyczące ilości zaproszonych dzieci czy opcji dodatkowych należy
zgłosić najpóźniej dwa dni przed przyjęciem urodzinowym.
16. Cena podstawowa dotyczy grupy 10os, mniejsza ilość uczestników nie skutkuje
zmniejszeniem opłaty.
17. Cena określona w ofercie urodzinowej obejmuje pobyt uczestnika przyjęcia bez względu
na to, czy przebywał on w lokalu pół godziny czy pełne dwie godziny.
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18. W przypadku przyjęć urodzinowych/imieninowych z więcej niż jednym
solenizantem/jubilatem do każdego pakietu należy doliczyć 50 PLN.
19. 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.
20. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje Regulamin.
Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2016
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