REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO DLA DZIECI
1. Urodziny organizowane są dla dzieci od 7 roku życia.
2. Wstępnej rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 50zł.
3. Ostateczną liczbę uczestników należy zgłosić min. 2 dni przed przyjęciem osobiście
lub telefonicznie, w przypadku braku informacji klient jest zobowiązany do
opłacenia deklarowanej liczby uczestników.
4. Minimalna liczba uczestników to 5 osób. Klient zobowiązany jest do uiszczenia
ustalonej opłaty za 5 dzieci. Powyżej 5 dzieci, opłata za przyjęcie pobierana jest za
zadeklarowaną w rezerwacji ilość uczestników.
5. Wybór stolika, przy którym odbędzie się przyjęcie, pozostaje w kwestii centrum
rozrywki.
6. Opiekę nad dziećmi w wieku do lat 14 sprawuje minimum jeden opiekun.
7. Odpowiedzialność za szkody poniesione w czasie trwania przyjęcia ponosi opiekun.
8. Na terenie centrum rozrywki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i picia
produktów przyniesionych z zewnątrz.
9. Organizator zezwala jedynie na dostarczenie własnego tortu dla solenizanta.
10. Centrum rozrywki zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku
uczestnika przyjęcia urodzinowego do celów marketingowych (m.in. w katalogach,
ulotkach, na stronie internetowej lokalu) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony
został w trakcie trwania przyjęcia urodzinowego. Klient akceptując niniejszy
regulamin wyraża zgodę na powyższe wykorzystanie wizerunku.
11. Płatność za przyjęcie urodzinowe następuje dwuetapowo:
1) w dniu dokonania rezerwacji pobierany jest zadatek w kwocie 50zł w gotówce.
2) pozostałą kwotę w dniu przyjęcia urodzinowego w gotówce lub kartą płatniczą.
12. Zadatek będzie zaliczony na poczet łącznej należności za przyjęcie urodzinowe.
13. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.
14. Uczestników przyjęcia obowiązuje główny Regulamin Centrum Rozrywki PIĘTRO.
15. W przypadku nieodwołania rezerwacji najpóźniej dzień przed przyjęciem osobiście
lub telefonicznie zadatek nie zostanie zwrócony.
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