ORYGINAŁ / KOPIA

Łowicz, dnia ……………………………
Umowa na organizację urodzin nr ……………

Przyjęto rezerwację na organizację urodzin w sali zabaw TereFere oraz przyjęto zaliczkę w kwocie ………………… zł.

DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ :
Imię, nazwisko:……………………………………………

Data imprezy:…………w godz. od…………do…………

e-mail: ………………………………………………………

Poczęstunek dla dzieci: własny/klubowy

Imię jubilata/solenizanta:………………………………

Poczęstunek dla rodziców: własny/klubowy/brak

Wiek : ……………

Ciasto: ……………………

Szacunkowa ilość gości: ……………………………

Animator:………… Dodatkowe usługi:…………………

WARUNKI ORGANIZACJI URODZIN:
1. Zamawiający przyjęcie urodzinowe lub inna osoba dorosła powinna przebywać na terenie sali zabaw i odpowiada za gości.
2. Udostępniamy salę Jubilatowi/-ce i jego Gościom 15 min przed i 15 min po przyjęciu urodzinowym.
Każda kolejna minuta to koszt 1zł.
3. Podczas przyjęcia urodzinowego sala zabaw TereFere jest otwarta dla dzieci spoza urodzin.
4. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielna salka urodzinowa.
Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2-3h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
5. Opiekunowie uczestniczą w urodzinach bezpłatnie.
6. Urodziny/imieniny odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu i wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 zł.
W przeciągu 7 dni od rezerwacji urodzin należy podpisać umowę dotyczącą organizacji przyjęcia.
Nie dokonanie wpłaty zaliczki, bądź brak podpisania umowy powoduje, że rezerwacja zostanie anulowana.
7. Dzień przed ustalonym terminem urodzin pracownik sali zabaw wykonuje telefon w celu potwierdzenia ilości
zaproszonych dzieci. Na podstawie potwierdzonej liczby dzieci przygotowujemy rozliczenie imprezy urodzinowej.
8. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na mniej niż 7 dni przed przyjęciem zaliczka nie podlega zwrotowi.
9. Poczęstunek może być spożywany wyłącznie w sali urodzinowej przy stolikach. Obowiązuje zakaz wynoszenia
produktów spożywczych oraz napojów z sali urodzinowej.
10. Po zakończonym przyjęciu rodzic/opiekun zobowiązany jest przekazać obsłudze naczynia na bufet oraz uiścić dopłatę
za organizację przyjęcia urodzinowego.
11. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego czajnika, wody, kawy, herbaty itp.
12. Oferujemy 3 możliwości poczęstunku dla opiekunów:
a) poczęstunek na zamówienie od sali zabaw TereFere wg obowiązującego cennika;
b) poczęstunek własny z pełną obsługą w skład której wchodzi: przygotowanie i sprzątnięcie stołów po zakończonym
poczęstunku dla opiekunów, zastawa, serwetki. W cenie 40 złotych;
c) bez poczęstunku.
13. Możliwość wyboru kaw wg opcji
a) wg cennika obowiązującego na sali zabaw TereFere
b) pakiet kaw 100 złotych (15 sztuk kaw/herbat)
c) pakiet kaw 170 złotych (bez limitu)
14. Oferujemy gotowe wzory piniat lub wg indywidualnego zamówienia (czas oczekiwania 7 dni)
15. Sala zabaw zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności
jak również za produkty żywnościowe oraz napoje przyniesione przez organizatora imprezy okolicznościowej lub gości.
16. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.
17. Ze względów bezpieczeństwa nie wnosimy zabawek oraz innego wyposażenia sali zabaw na konstrukcję zabawową.
Prosimy również o pilnowanie dzieci, aby nie wyrzucały piłek z basenu.
18. Wszystkie rzeczy dodatkowe przyniesione do sali zabaw przez rodziców/opiekunów muszą być uzgodnione
z personelem sali zabaw.
19. Zamawiający urodziny ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników
zabawy urodzinowej.
20. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin sali zabaw.
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem i cennikiem oraz akceptuję jego warunki.
…………………………………………………………
/ podpis osoby dokonującej rezerwacji /
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REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.
2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości min. 100zł (słownie: sto złotych).
Wpłaty należy dokonywać osobiście w siedzibie TereFere/Chatka lub na konto podane na stronie sali zabaw: www.terefere.edu.pl
Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu urodzin.
3. Rezerwacja terminu urodzin bez zaliczki utrzymywana jest do 7 dni.
4. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielna salka urodzinowa.
Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2-3h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
5. Po zakończonym przyjęciu urodzinowym rodzic/opiekun zobowiązany jest posprzątać oraz wyrzucić śmieci do kosza.
6. Nie pobiera się opłaty za rodziców Jubilata/-ki oraz rodziców zaproszonych gości.
7. Dopłata do urodzin następuje po zakończeniu imprezy okolicznościowej, czyli po przekazaniu naczyń na bufet.
8. W dni świąteczne obowiązują takie same opłaty jak w sobotę i niedzielę.
9. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych i bezpieczeństwa musi być spożywany wyłącznie
w salce urodzinowej.
10. Sala zabaw zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego jednak nie ponosi za to odpowiedzialności
jak również za produkty żywnościowe oraz napoje przyniesione przez organizatora imprezy okolicznościowej lub gości.
11. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.
12. Opłata wnoszona jest wg cennika urodzin.
13. Sala zabaw jest otwarta dla osób z zewnątrz na czas trwania urodzinek.
14. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice i opiekunowie. Zamawiający urodziny odpowiedzialny jest za gości
zaproszonych do sali zabaw i pozostawionych bez opieki.
15. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu salki urodzinowej.
16. Zamawiający urodziny ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników
zabawy urodzinowej.
17. Zamawiający przyjęcie rodzic/opiekun lub inna osoba dorosła powinna przebywać na terenie sali zabaw podczas trwania
imprezy urodzinowej.
18. Opuszczenie sali zabaw po imprezie urodzinowej następuje nie później aniżeli 15 minut po zakończeniu ustalonego czasu.
Przekroczenie tego czasu jest jednoznaczne z rozpoczęciem naliczania czasu pobytu 1 złoty /min.
19. Wpłacenie zaliczki oraz podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
20. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej www.terefere.edu.pl
i w placówce stanowią integralną część regulaminu.
21. Przynoszenie i spożywanie alkoholu jest surowo zabronione.
22. Sala zabaw TereFere jest monitorowana.
23. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin sali zabaw.

…………………………………………………………
/ akceptuję regulamin /
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