REGULAMIN URODZIN BAWIALNI GILI GILI

1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej/messengera
2. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wpłaceniu zaliczki gotówką lub przelewem na
rachunek bankowy Fajne miejsce Edyta Staszowska Natalia Miller spółka cywilna w
kwocie nie mniejszej niż 100zł.
3. Rezerwacja terminu urodzin bez wpłaconej zaliczki utrzymywana jest 3 dni.
4. Zaliczka wpłacona jest na konkretnie ustalony termin i jest bezzwrotna.
5. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
6. Rozliczenie następuje po zakończeniu urodzin i podliczeniu wydatków w kawiarni
7. W święta obowiązują ceny weekendowe.
8. Czas trwania urodzin zależny jest od wybranego pakietu (czas liczony jest od ustalonej
godziny, a nie od momentu zebrania się gości). Goście po zakończonym przyjęciu mają
15 minut na opuszczenie lokalu lub możliwość zakupu wejść do bawialni.
9. Po przekroczeniu czasu zakontraktowanego urodzin zostaje naliczona opłata zgodnie z
cennikiem bawialni Gili gili.
10. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, należy zgłaszać najpóźniej
na 7 dni przed urodzinami.
11. Zamawiający zobowiązany jest maksymalnie 3 dni przed przyjęciem urodzinowym
potwierdzić liczbę gości.
12. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany
wyłącznie w Salce Urodzinowej. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz
napojów z Salki Urodzinowej w trakcie jak i po Przyjęciu Urodzinowym.
13. Do bawialni Gili gili zabrania się przynoszenia własnych napojów i jedzenia.
14. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu/ciasta przez Zamawiającego jednak
nie ponosi za to odpowiedzialności
15. W

trakcie

przyjęcia

urodzinowego

bawialnia

pozostaje

dostępna

dla

Klientów

indywidualnych. Przy opcji wynajmu na wyłączność bawialnia jest zamknieta dla klientów
indywidualnych.
16. Zamawiający imprezę jest odpowiedzialny za zaproszonych gości i pozostaje na sali
zabaw w trakcie imprezy
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy
18. Za szkody wyrządzone przez uczestników przyjęcia odpowiada osoba podpisująca umowę
19. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w bawialni, bawialnia Gili gili nie ponosi
odpowiedzialności.
20. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin bawialni Gili gili
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