REGULAMIN – PRZYJĘCIE URODZINOWE
1. Przyjęcie urodzinowe jest organizowane w Centrum Edukacyjnym Łamigłówka,
znajdującym się w Suchym Lesie przy ulicy Akacjowej 3.
2. Wstępny termin przyjęcia urodzinowego można zarezerwować osobiście, telefonicznie lub
mailowo.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest:
a) wpłata zadatku w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych). Wpłaty należy dokonywać
osobiście w Centrum Edukacyjnym Łamigłówka, ul. Akacjowa 3, 62-002 Suchy Las lub na
konto:
nr konta: 73 1020 4027 0000 1802 1456 7251
Łamigłówka Sp. z o.o.
Ul. Słowicza 20
62-081 Przeźmierowo
b) dostarczenie wypełnionego FORMULARZA REZERWACJI - URODZINY
4. Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego
jest ważna przez 7 dni.
5. Wpłata zadatku jest dla nas potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z regulaminem
urodzin i akceptują go.
6. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego dotyczy konkretnego terminu i jest bezzwrotny.
7. Na czas trwania przyjęcia urodzinowego udostępniamy oddzielną salkę urodzinową. Salka
urodzin jest do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości.
8. Opłata za organizację przyjęcia urodzinowego wynosi 450 zł i dotyczy grupy do 10 osób.
Opłata za każdą kolejną osobę wynosi 30 zł.
9. Opłata obejmuje:
- wynajem salki urodzinowej na 2 godziny, licząc od godziny ustalonej przy rezerwacji
- opiekę animatora
- zabawy, gry i konkursy na terenie sali wystawowej Łamigłówki
- napoje (soki owocowe, woda)
- przekąski (paluszki, chrupki kukurydziane, ciastka)
10. W dniu przyjęcia urodzinowego dzieci wchodzą na salę wystawową na 2 godziny.
11. Zapłata za urodziny następuje po zakończeniu imprezy okolicznościowej.
12. Poczęstunek przedstawiony w ofercie jest przeznaczony tylko dla dzieci.

13. Ze względów higienicznych poczęstunek przygotowany dla dzieci jest spożywany
wyłącznie w salce urodzinowej.
14. Zamawiający może dostarczyć tort urodzinowy, jednakże Łamigłówka Sp. z o.o. nie
ponosi za niego żadnej odpowiedzialności.
15. Przynoszenie i spożywanie alkoholu jest surowo zabronione.
16. Organizator urodzin nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w salach.
17. Nie pobiera się opłaty za rodziców jubilata.
18. Obowiązuje zakaz wynoszenia z salki urodzinowej produktów spożywczych oraz
napojów.
19. Przyjęcia urodzinowe organizowane są wyłącznie dla dzieci, które ukończyły 5 lat.
20. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zabawy urodzinowej.
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU.
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY !!!

