
Regulamin organizacji przyjęcia urodzinowego 

1. Urodziny odbywają się w Sali Zabaw Igraszka 

2. Wstępnej rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł.  

4. Konieczne jest wpłacenie zaliczki do 3 dni od momentu rezerwacji terminu. W razie braku 

wpłaty zaliczki w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. 

5. W przypadku rezygnacji zamawiającego zaliczka nie podlega zwrotowi. 

6. Wpłata zaliczki dokonywana może być gotówką/kartą w Sali Zabaw lub przelewem na konto 

bankowe. 

7. W przypadku dokonywania przez zamawiającego zapłaty zaliczki przelewem, jako datę 

zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków finansowych na koncie. 

8. Minimalna liczba uczestników imprezy urodzinowej wraz z solenizantem wynosi 8 osób.  

9.  Za uczestnika uważa się dziecko w wieku od 1 do 11 roku życia. 

10. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 8 

uczestników. 

11. Zamawiający (prawny opiekun jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Sali 

zabaw Igraszka 

12. W trakcie Przyjęcia Urodzinowego sala zabaw pozostaje dostępna dla Klientów 

indywidualnych. 

13. Sala będzie dostępna dla Państwa na 15 minut przez godziną rozpoczęcia. 

14. Czas trwania imprezy liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości. 

15. Organizator zapewnia animatora, który bawi się z dziećmi ale nie sprawuje nad nimi opieki. 

W zakresie jego obowiązków jest: przywitanie gości, prowadzenie gier i zabaw, wniesienie 

tortu oraz uzupełnianie napojów i poczęstunku. 

16. Organizator zapewnia poczęstunek dla dzieci zgodnie z wybraną opcją. 

17. Ze względów higienicznych poczęstunek przygotowany dla dzieci może być spożywany 

wyłącznie w pokoju urodzinowym. 

18. Całkowita opłata za organizację urodzin i ewentualne opłaty dodatkowe następują po 

zakończeniu przyjęcia urodzinowego. 

19. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia ilości gości najpóźniej jeden dzień przed 

przyjęciem do godziny 19.00 W momencie braku potwierdzenia przyjęcie przygotowane jest 

zgodnie z podaną liczbą osób, za które zamawiający zobowiązany jest uiścić opłatę. 

20. Wszelkie zmiany dotyczące poczęstunku, rodzaju preferowanych zabaw oraz dekoracji sali 

należy zgłaszać najpóźniej 2 dni przez urodzinami. 

21. Poczęstunek dla rodziców/opiekunów (kawa, herbata, ciastka itp.) jest dodatkowo płatny. 

22. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali Zabaw Igraszka. 

23. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 


