Regulamin organizacji urodzin w Caffe Kulka
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Rezerwacje można zrobić osobiście, telefonicznie nr +48 798 195 231 oraz mailowo kontakt@caffekulka.pl
Rezerwacja jest ważna przez 3 dni. W ciągu tego czasu należy wpłacić zadatek w wysokości 150PLN. W przypadku braku
wpłaty, rezerwacja nie jest gwarantowana.
Wypełniony Formularz Organizacji Urodzin, należy wysłać drogą mailową lub złożyć osobiście w Caffe Kulka najpóźniej do 7
dni przed planowaną datą imprezy
Na podstawie wpłaconego zadatku oraz wypełnionego Formularza Organizacji Urodzin organizowane jest przyjęcie
urodzinowe.
Zadatek, który został wpłacony, nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania urodzin przez rodzica / opiekuna
Pozostała kwota wynikajaca z ustalonej umowy oraz formularza urodzin, wpłacana jest w dniu imprezy
Prosimy potwierdzić dokładną ilość dzieci najpóźniej 3 dni przed planowana imprezą. Rozliczamy się po przyjęciu na
podstawie podanej przez Państwa wcześniej liczby. Jeśli gości przyjdzie więcej, dodatkowe osoby będą doliczone wg.
cennika. Jeśli gości przyjdzie mniej, przy rozliczeniu obowiązuje podana przez Państwa dzień wcześniej liczba.
Caffe Kulka jest przygotowana na przeprowadzenie przyjęcia urodzinowego dla maksymalnej grupy 23 dzieci w jedyn czasie.
W przypadku przybycia powyżej 23 dzieci ( maksymalnie 25 dzieci) Caffe Kulka nie ponosi odpowiedzialności za dyskomfort
związany z ponadnormatywnym wykorzystaniem Sali urodzinowej
Podczas uroczystości dzieci pozostają pod opieką rodziców / opiekunów, który jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
Dzieci, które pozostają na urodzinach bez opieki rodziców pozostają pod opieką rodziców organizujących urodziny
Podczas urodzin do dyspozycji Jubilata pozostaje salka urodzinowa zarezerwowana na czas 2 godzin
Przyjęcie rozpoczynamy i kończymy punktulanie, zgodnie z ustalonymi godzinami. 15 minut przed oraz po urodzinach, do
dyspozycji Jubilata oraz Gości pozostaje sala zabaw
Organizator na czas trwania imprezy zapewnia animatora, który prowadzi zabawy dostosowane do wieku Jubilata i Gości
Zakazuje się wnoszenia na sale zabaw własnych napoi oraz jedzenia ( chyba że zostało to wcześniej uzgodnione)
Tort na urodzinach kroi animator lub rodzic / opiekun. Za tort dostarczony przez Zamawiającego, Caffe Kulka nie ponosi
odpowiedzialności
Poczęstunek (zgodny z zawartością pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców
serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarni. W przypadku chęci zarezerwowania
stolika dla dorosłych, prosimy o zaznaczenie tej opcji w Formularzu Organizacji Urodzin
Po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość wniesienia własnych wypieków dla rodziców. Organizatorów prosimy o
przynoszenie poczęstunku nie wcześniej niż 20 minut przed planowanym rozpoczęciem przyjęcia.
Na część kawiarni gdzie znajduje się salka urodzinowa wchodzimy w skarpetkach – dotyczy to zarówno dzieci, jak i

dorosłych.
18. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje regulamin Sali Zabaw Caffe Kulka
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich niezbędnych danych osobowych, na potrzeby organizacji usługi zgodnie z
postanowieniami RODO. Administratorem danych jest Paweł Kwiatkowski Działalność Usługowa Zostałam/-łem
poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu w dane osobowe, możliwości ich zmiany i aktualizacji oraz
możliwość usunięcia danych i zapomnienia.

Data i podpis Zamawiającego

……………………………………………………………..

