REGULAMIN URODZINEK
1. Urodziny przez nas organizowane odbywają się w sali zabaw BoogieWoogie Strefa Zabawy ul. rtm.Witolda Pileckiego 19 w Będzinie należącej do BoogieWoogie Strefa Zabawy ul.Powstańców Śl.9 42- 286 Koszęcin.
2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie. Rezerwacja wstępna
jest ważna 7 dni.
3. Rezerwacja wstępna traci ważność jeśli nie zostanie potwierdzona złożeniem ankiety przyjęcia urodzino
wego oraz wpłaceniem zadatku do 7 dni przed planowaną imprezą.
4. Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest bezzwrotny.
5. Minimalna wysokość zadatku wynosi 50 PLN, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość z
adatku ustalana jest indywidualnie.
6. Do dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest sala urodzinowa. Czas wy
najmu salki urodzinowej wynosi 3h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania si
ę gości).
7. Przedłużenie pobytu dzieci na sali zabaw jest możliwe po ustaleniu tego z personelem oraz opłaceniem b
iletów wg obowiązującego cennika.
8. Sala zabaw zezwala na przynoszenie własnego jedzenia i napojów na urodziny. Podanie własnego tortu l
ub ciasta wiąże się z opłaceniem usługi serwisowej oraz wypisaniem oświadczenia odpowiedzialności za
wszelkie zatrucia pokarmowe.
9. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dziec
i. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z c
ennikiem dostępnym w naszej kawiarence.
10. Poczęstunek przygotowany dla dzieci spożywany jest wyłącznie w salce urodzinowej.
11. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
12. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni ro
bocze przed urodzinami.
13. Ilość gości urodzinowych należy potwierdzić telefonicznie na dzień przed planowaną imprezą. Jest to iloś
ć gości ustalona do zapłaty.
14. W przypadku powiększenia listy gości organizator dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązują
cym cennikiem.
15. Za gości uważane są dzieci do 12 roku życia.
16. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
17. W święta obowiązują ceny weekendowe.
18. Organizator (opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do sali zabaw BoogieWoogie. W związku z tym na Sali powinna zostać co najmniej 1 osoba dorosła odpowiedzialna za dzieci.
19. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu sali.
20. Dokonanie rezerwacji urodzin nie gwarantuje wynajmu sali na wyłączność. Uzyskanie wyłączności na org
anizację imprezy wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty i musi być ustalone w momencie wpłacania
zaliczki.
21. Zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.
22. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
23. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej i placówce
stanowią integralną część regulaminu.
24. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali zabaw Boogie-Woogie

