
REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘĆ:

1. Udostępniamy salę Jubilatowi/-ce i jego Gościom 15 min przed i 15 min po przyjęciu urodzinowym. 
Każda kolejna minuta to koszt 1zł.
2. Podczas przyjęcia urodzinowego sala zabaw jest otwarta dla dzieci spoza urodzin.
3. Urodziny/imieniny odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu i wpłaceniu zadatku w wysokości 100 zł.
4. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie. 
W przeciągu 7 dni od rezerwacji urodzin należy podpisać umowę dotyczącą organizacji przyjęcia. 
Nie dokonanie wpłaty zadatku, bądź brak podpisania umowy powoduje, że rezerwacja zostanie anulowana.
5. Dzień przed ustalonym terminem urodzin pracownik sali zabaw wykonuje telefon w celu potwierdzenia ilości 
zaproszonych dzieci. Minimalny koszt urodzin to opłata za 8 osób.
6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na mniej niż 7 dni przed przyjęciem zadatek nie podlega zwrotowi.
7. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego czajnika, wody, kawy, herbaty itp.
8. Możliwość wyboru kaw wg opcji:
a) wg cennika obowiązującego na sali zabaw TereFere
b) pakiet kaw 100 zł (15 sztuk kaw/herbat)
c) pakiet kaw 170 zł (bez limitu)
9. 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.
10. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin sali zabaw.
11. Po zakończonym przyjęciu urodzinowym rodzic/opiekun zobowiązany jest posprzątać oraz wyrzucić śmieci do kosza.
12. W dni świąteczne obowiązują takie same opłaty jak w sobotę i niedzielę.
13. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych i bezpieczeństwa musi być spożywany wyłącznie 
w salce urodzinowej.
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. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali zabaw.
19. Wpłacenie zaliczki oraz podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją cennika oraz warunków regulaminu.
20. Informacje dotyczące pakietów oraz opis imprez okolicznościowych zawarte są na stronie internetowej www.terefere.edu.pl
a także w placówce. Stanowią integralną część regulaminu.
21. Sala zabaw jest monitorowana.

…………………………………………………………
/ podpis osoby dokonującej rezerwacji /

ul. 3 Maja 3/5
99-400 Łowicz

ORYGINAŁ / KOPIA                                                                        Łowicz, dnia ……………………………

Umowa na organizację urodzin nr ……………

DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ :

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

Imię, nazwisko:……………………………………………

Telefon:………………………………………………………

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

Wiek : ……………

Szacunkowa ilość gości: ……………………………

Data imprezy:………………………………………………

w godz. od……………………do……………………

Poczęstunek dla dzieci: własny/klubowy

Animator:…………
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