REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN
1. Organizacją oraz animacją urodzin zajmuje się Kręciołek- Kreatywna Strefa Zabawy.
2. Przyjęcie urodzinowe przeprowadzane jest przez wykwalifikowaną kadrę animatorów
mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym pionie wiekowym.
3. Warunkiem rezerwacji terminu jest wypełnienie formularza oraz przesłanie skanu drogą
elektroniczną lub pozostawienie w siedzibie sali i wpłacenie zadatku w wysokości 200
zł brutto na nr. konta bankowego podanego na stronie www.kreciolek.pl lub gotówką w
ciągu 3 dni od wstępnej rezerwacji. Potwierdzenie przelewu klient przesyła drogą
elektroniczną.
4. W przypadku braku zadatku po upływie 3 dni, rezerwacja jest automatycznie anulowana.
5. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny. Czas mierzony jest od godziny podanej w
formularzu. Jest możliwość wykupienia dodatkowej godz. za dopłatą 100 zł.
6. Animatorzy przyjeżdżają na miejsce zabawy do 45 minut przed rozpoczęciem przyjęcia.
7. Przyjęcia urodzinowe odbywają się od poniedziałku do niedzieli.
8. Cena przyjęcia wyliczana jest indywidualnie na podstawie wypełnionego formularza i
zamówionego pakietu.
9. Wpłata zadatku jest bezzwrotna. Przysługuje jednak prawo do przygotowania aneksu
do zlecenia organizacji urodzin i przekazania zadatku na poczet innego terminu.
10. Rozliczenie następuje po zakończeniu przyjęcia. Dokonywane jest na podstawie
formularza, dokonanej przedpłaty i rzeczywistej liczby dzieci.
11. Za szkody wyrządzone przez dzieci lub rodziców podczas trwania zabawy odpowiada
zleceniodawca.
12. Za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy odpowiada zleceniodawca.
13. Odwołanie imprezy jest ważne tylko w formie pisemnej na 48 h przed planowaną
zabawą. W przypadku późniejszego terminu odwołania imprezy klient ponosi pełny
koszt zamówionego przyjęcia.
14. Kręciołek – Kreatywna Strefa Zabawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
regulaminu w przypadku jego nieprzestrzegania.

Oświadczam, że zapoznałem / am się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się go
przestrzegać...................................................................................................................

Organizatorem zajęć jest firma Init4 Paweł Biwojno,
ul. Marywilska 65/69, 03-042 Warszawa. Nr konta MBank: 44 1140 2004 0000 3902 7592 1256
www.kreciolek.pl www.facebook.com/SalaZabawMarki email: urodzinki@kreciolek.pl tel.
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