
REGULAMIN URODZIN – Centrum Zabawy

1. Urodziny odbywają sią w Centrum Zabawy WyWrotki przy ulicy Wolności 1 w Mielcu.
2. Wstępną rezerwację terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lubprzez nasz profil na Facebooku.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie formularza organizacji urodzin oraz wpłaceniezadatku – 100 zł (płatność może być dokonana w lokalu gotówką bądź kartą lub przelewem nakonto wskazane na stronie internetowej lub w formularzu urodzinowym).
4. Zadatek wpłacany przez zamawiającego, jest na konkretny termin i stanowi kwotębezzwrotną.
5. Za zgodą Centrum Zabawy WyWrotki i organizatora w przypadkach losowych, strony mogązmienić termin urodzin do 3 dni przed planowanym przyjęciem urodzinowym.
6. Wejście dzieci do Centrum Zabawy jest na czas ograniczony – zgodny z ofertą urodzinową.
7. Czas urodzin jest uzależniony od wybranego pakietu urodzinowego.
8. Przyjęcie urodzinowe rozpoczynamy i kończymy punktualnie, zgodnie z zamówieniem.
9. Istnieje możliwość przedłużania urodzin o godzinę (szczegóły – oferta urodzinowa).
10. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jestsalka urodzinowa.
11. W trakcie przyjęcia urodzinowego sala zabaw pozostaje dostępna dla klientówindywidualnych.
12. Ilość gości jest deklarowana w formularzu urodzinowym. Jeśli z jakiś przyczyn ilość tauległaby zmianie – organizator ma możliwość korekty do 2 dni przed urodzinami (pamiętając ominimalnej liczbie gości).
13. W przypadku przybycia mniejszej liczby gości, niż zadeklarowana, organizator jestobciążany opłatą za ilość osób wpisaną w zamówieniu.
14. W przypadku większej liczby gości organizator (rodzic, opiekun prawny jubilata) dopłaca zakażdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzin.
15. Wszelkie zmiany dotyczące wybranego pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszaćnajpóźniej na 2 dni przed urodzinami.
16. WyWrotki zapewniają animatora, który organizuje zabawy dla dzieci, towarzyszy im podczasjazdy na wrotkach oraz odpowiada za obsługę salki urodzinowej.



17. Poczęstunek, który zapewniamy zgodnie z wybraną ofertą urodzinową, jest poczęstunkiemdla dzieci.
18. Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych, musi być spożywanywyłącznie w salce urodzinowej.
19. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.
20. Przynoszenie własnych artykułów spożywczych (np. ciast [poza tortem], cukierków,napojów)na urodziny dla dzieci jak i rodziców jest dozwolone za dopłatą (szczegóły – oferta urodzinowa).
21. Wszystkie dodatkowe atrakcje zamówić można wyłącznie u nas (szczegóły – ofertaurodzinowa).
22. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
23. Rodzice mogą dostarczyć tort we własnym zakresie po okazaniu paragonu jego zakupu lubwypełnieniu druku oświadczenia o samodzielnym wypieku (druk dostępny w recepcji), bądźmogą również korzystając z naszej oferty zamówić u nas – TORT MUFFINKOWY (szczegóły –oferta urodzinowa)
24. Organizator (rodzic/opiekun prawny solenizanta) ma obowiązek sprawowania pieczy naddziećmi, które są Jego gośćmi.
25. Po strefie zabawy poruszamy się w skarpetkach lub w obuwiu zamiennym.
26. Za gości urodzinowych uważa się każde dziecko powyżej 2-go roku życia, które jestzaproszone przez organizatora.
27. Wybierając pakiet z jazdą na wrotkach zapewniamy dla każdego dziecka wrotki, kask iochraniacze. Są one wymagane zgodnie z ogólnym Regulaminem Centrum Zabawy WyWrotki.
28. Centrum Zabawy WyWrotki zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć,filmów na swojej stronie internetowej, FB oraz w swoich materiałach reklamowych.
29. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Centrum ZabawyWyWrotki.
30. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego RegulaminuUrodzin oraz ogólnego Regulaminu Centrum Zabawy Wywtotki.
31. Wszyscy uczestnicy urodzin zobowiązani są do przestrzegania powyższych regulaminów.
32. Organizatorzy urodzin przychodzą nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem przyjęciaurodzinowego.
33. Po zakończeniu czasu urodzin organizatorzy mają 15 minut za pożegnanie gości oraz ichrodziców, jak również spakowanie reszty tortu, swoich rzeczy, opakowań oraz uregulowaniepłatności.
34. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy KodeksuCywilnego.


