REGULAMIN
PRZYJĘCIA URODZINOWEGO NA KRYTEJ PŁYWALNI
„NA FALI”
1.

Oferta urodzinowa dotyczy dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

2.

Dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym muszą posiadać: strój kąpielowy, klapki,
ręcznik.

3.

Zamawiający przyjęcie jest odpowiedzialny za porozumienie się z rodzicami lub
opiekunami gości, co do przywozu i odbioru dzieci z pływalni w dniu przyjęcia.

4.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie ustalonej przez Dyrektora OSiR kaucji w dniu
podpisania zamówienia jedynie w formie gotówkowej.

5.

Z dokonanej rezerwacji można zrezygnować nie później niż w terminie 7 dni przed
planowanym przyjęciem urodzinowym. W przypadku zachowania tego terminu wpłacona
kaucja zostaje zwrócona zamawiającemu. W razie nie poinformowania o rezygnacji z
rezerwacji na 7 dni przed przyjęciem urodzinowym, wpłacona kaucja przepada.
Zamawiający przyjęcie płaci za faktyczną ilość dzieci na przyjęciu urodzinowym,
minimalna ilość to 6 dzieci. Na poczet zapłaty zostaje wliczona kaucja.

6.

Zamawiający może dodatkowo w własnym zakresie przynieść tort urodzinowy.

7.

Jedzenie i napoje dzieci spożywają w miejscu do tego przeznaczonym.

8.

Przyjęcie urodzinowe składa się z 2 części:
1) gry i zabawy w wodzie;
2) poczęstunek.

9.

Kaucję można wpłacać w formie gotówkowej w księgowości OSiR w dniu podpisania
umowy na zorganizowanie przyjęcia.

10. Rozliczenia przyjęcia urodzinowego można dokonywać w formie gotówkowej oraz za
pomocą karty płatniczej w kasie krytej pływalni.
11. W przypadku dokonania rezerwacji długoterminowej cena przyjęcia może ulec zmianie.
12. W zakresie nieokreślonym w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia
ogólnego regulaminu pływalni.
13. W ramach imprezy urodzinowej Kryta Pływalnia „Na Fali” zapewnia:
1) animatora gier i zabaw ruchowych na hali basenowej;
2) dwugodzinny pobyt na basenie dla uczestników urodzin (gry i zabawy z animatorem
+ poczęstunek);
3) menu do wyboru;
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4) bilet gratis dla opiekuna grupy, który może uczestniczy w pobycie na basenie wraz z
dziećmi.
14. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje przestrzeganie regulaminu
ogólnego pływalni.

Dyrektor OSiR
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