REGULAMIN URODZIN W SOSNOWEJ SZPILCE

1.
SOSNOWA SZPILKA organizuje przyjęcia urodzinowe maksymalnie
dla dwóch jubilatów.
2.
SOSNOWA SZPILKA rganizuje przyjęcia urodzinowe dla dzieci od 4 roku życia.
Dzieci młodsze mogą uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym wyłącznie pod
opieką dorosłego opiekuna, przy czym są wliczane do liczby dzieci biorących
udział w przyjęciu urodzinowym.
3.
Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki. W razie rezygnacji z
zarezerwowanego przyjęcia urodzinowego, zaliczka zwracana jest w formie
vouchera na zajęcia w SOSNOWEJ SZPILCE.
4.
Zamawiający urodziny zobowiązany jest zapłacić za przyjęcie urodzinowe
zgodnie z rozliczeniem kosztów urodzin, które SOSNOWA SZPILKA przedłoży mu
do podpisania po zakończonym przyjęciu urodzinowym.
5.
Za dziecko biorące udział w przyjęciu urodzinowym uznawane jest każde
dziecko uczestniczące w zajęciach prowadzonych w Sali urodzinowej,
niezależnie od tego czy uczestniczyło w przyjęciu urodzinowym przez cały czas
jego trwania.
6.
Zamawiający przyjęcie urodzinowe zobowiązany jest zapłacić za dzieci, które
brały udział w przyjęciu urodzinowym. W przypadku uczestniczenia w przyjęciu
urodzinowym większej liczby dzieci niż zadeklarowana, Zamawiający przyjęcie
zobowiązany jest zapłacić za wszystkie dzieci biorące udział w przyjęciu
urodzinowym.
7.
W przypadku zamówienia cateringu podstawowego dla dzieci, uznaje się, że
wszystkie dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym korzystają z cateringu
podstawowego.
Zamawiający przyjęcie urodzinowe zobowiązany jest zapłacić za
catering podstawowy za zadeklarowaną liczbę dzieci, nawet w przypadku
niestawiennictwa któregoś z dzieci.
W przypadku uczestniczenia w przyjęciu urodzinowym większej liczby dzieci niż
zadeklarowana, Zamawiający przyjęcie zobowiązany jest zapłacić za catering
podstawowy dla wszystkich dzieci obecnych na przyjęciu urodzinowym.

8.
Sala urodzinowa dostępna jest na 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia
urodzinowego.
Nie ma możliwości przedłużenia przyjęcia urodzinowego w czasie jego trwania.
Gości urodzinowych prosimy o opuszczenie Sali urodzinowej z upływem czasu
przyjęcia urodzinowego, nie później niż w ciągu 15 minut po zakończeniu
przyjęcia urodzinowego.
9.
SOSNOWA SZPILKA zapewnia salę bez dodatkowych opłat dla maksymalnie 12
rodziców (opiekunów) dzieci uczestniczących w przyjęciu urodzinowym.
W przypadku chęci wynajęcia innej sali dla rodziców (opiekunów),wymagane
jest indywidualne ustalenie dostępności i warunków udostępnienia innej sali.
10.
Zamawiający przyjęcie urodzinowe zobowiązuje się poinformować
SOSNOWĄ SZPILKĘ o wszelkich szczególnych wymogach co do przebiegu
imprezy i poczęstunku oferowanego w trakcie przyjęcia, w tym w szczególności
o alergiach dzieci biorących udział w przyjęciu. Przekazanie takich informacji
powinno nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem przyjęcia.
11.
SOSNOWA SZPILKA nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie
rzeczy pozostawionych w SOSNOWEJ SZPILCE.
Rzeczy pozostawione w SOSNOWEJ SZPILCE przez gości przyjęcia urodzinowego
(ubrania, prezenty i inne przedmioty) będą przechowywane w SOSNOWEJ
SZPILCE przez okres 14 dni. Po upływie tego czasu nie będzie możliwości ich
odbioru.
13.
Niniejszy Regulamin zależy odczytywać w połączeniu z ofertą urodzinową
kierowaną przez w SOSNOWĄ SZPILKĘ do Zamawiającego przyjęcie
urodzinowe.
14.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
15.
Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
i oferty.
Do zobaczenia!

