REGULAMIN PRZYJĘĆ W SALI URODZINOWEJ BAILANDO
§1
Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Organizator: Agencja Artystyczno-Eventowa Bailando, ul. Pionierów 7/12, 47-220
Kędzierzyn-Koźle, NIP 749 207 92 28.
2. Uczestnik urodzin – dziecko w wieku 3-12 lat lub zaproszone starsze dziecko, jeżeli
korzysta z animacji.
3. Zamawiający – osoba, która wpłaca zadatek na poczet przyjęcia oraz rezerwuje urodziny.
Osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu
w sali urodzinowej.
§2
Postanowienia ogólne
1. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego może być dokonana osobiście,
telefonicznie lub drogą mailową.
2. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem przyjęć w sali
urodzinowej Bailando.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł na rachunek
bankowy:
Bailando Katarzyna Pendziałek
mBank 90 1140 2004 0000 3002 7587 964

4. Wpłata zadatku jest równoznaczna ze zgodą regulaminu.
5. Rezerwacja terminu przyjęcia – bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest
przez 3 dni kalendarzowe od momentu założenia rezerwacji wstępnej.
W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
6. Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego na konkretną datę i godzinę i jest bezzwrotny
w przypadku rezygnacji z imprezy.
7. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inną datę i organizacji urodzin w ciągu
2 miesięcy – zadatek nie przepada.
8. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje gotówką
w dniu imprezy przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego.

§3
Przyjęcie urodzinowe
1. Przyjęcie zaplanowane jest na 2 godziny. Czas liczony jest od ustalonej godziny, nie od
momentu zebrania się gości.
2. W sali urodzinowej dostępne są w zależności od wybranego pakietu: stoliki, krzesełka dla
dzieci, nagłośnienie, kolorowa zastawa, napoje i przekąski dla dzieci, termosy, dodatkowe
jednorazowe naczynia dla osób dorosłych.
3. Liczba uczestników imprezy nie może przekraczać 15 osób.
4. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź
osobiście o zmianach dotyczących liczby gości, pakietu, dodatkowych atrakcji minimum 2 dni
przed planowanym przyjęciem.
5. Przekąski w trakcie przyjęcia urodzinowego przeznaczone są wyłącznie dla dzieci będących
uczestnikami przyjęcia. Poczęstunek może być spożywany wyłącznie w sali urodzinowej.
6. Istnieje możliwość zorganizowanie we własnym zakresie przekąsek oraz tortu
urodzinowego, za który Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność.
7. Posiłki serwowane podczas przyjęcia dostarczane są przez firmy zewnętrzne – dane firm
do wglądu u Organizatora.
8. Sala urodzinowa w zależności od wybranego pakietu zapewnia jedną lub dwie animatorki
do obsługi przyjęcia urodzinowego.
§4
Bezpieczeństwo
1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas przyjęcia urodzinowego odpowiedzialność ponosi
Zamawiający.
2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego
prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej.

Zapoznałem/am się z treścią regulaminu
i akceptuję zapisy w nim zawarte

………………………………………………………………
(podpis Zamawiającego)

