
REGULAMIN REZERWACJI PRZYJĘĆ URODZINOWYCH

1.  Wstępnej  rezerwacji  terminu  przyjecia  urodzinowego  w  Sali  Zabaw  BUDUMI  można  dokonać
osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

2. Przyjęcia urodzinowe prowadzone są w wyznaczonej salce urodzinowej na terenie Sali Zabaw.

3. Sala urodzinowa jest miejscem, w którym można spożywać napoje oraz poczęstunek. Zabrania się
spożywania poczęstunku poza salą. 

4.  Imprezy  urodzinowe  odbywają  się  po  wcześniejszej  rezerwacji  terminu  oraz  wpłacie  zadatku
minimum 100 złotych. Zadatek należy wpłacić w terminie najpóźniej 10 dni przed zarezerwowanym
terminem przyjęcia urodzinowego. 

5. Wpłaty można dokonać osobiście lub na konto bankowe nr xx xx xx xx xx xx xx xx xx. W przypadku
wpłat na konto w tytule należy umieścić imię dziecka oraz termin przyjecia urodzinowego.

6. Pozostałą należną kwotę Zamawiający wpłaca w dniu rezerwacji urodzinowej.

7. Zadatek jest bezzwrotny. 

8. Zamawiający imprezę urodzinową lub inny pełnoletni Opiekun grupy powinien przybyć na ustaloną
godzinę imprezy urodzinowej .

9.  Rezerwacja  urodzinowa  trwa  2  godziny.  Salka  urodzinowa  jest  dostępna  dla  zamawiajacego
pzyjecie urodzinowe 15 minut przed rozpoczęciem imprezy.  Salkę urodzinową należy opuścić do 15
min po zakończeniu urodzin.

10.  Minimalna  liczba  uczestników  przyjecia  urodzinowego  to  8  osób.  W  przyapdku  zaproszenia
mniejszej libzy gości zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za minimum 8 osób, powyżej tej ilości
opłata dokonywana jest za faktyczną liczbę dzieci obecną podczas przyjecia urodzinowego.

11.  Nie  później  niż  trzy  dni  przed  planowaną  imprezą  zamawiający  powinien  potwierdzić  liczbę
uczestników przyjecia urodzinowego.

12.  W  przypadku  urodzin  rezerowowanych  z  wyprzedzeniem  mniejszym  niż  10  dni  obowiązuje
podejście indywidualne.

13. Opiekunowie (max. 2 osoby) Solenizanta przebywają na terenie Sali Zabaw bezpłatnie.

14. Zaproszenia dla gości w wersji  elektronicznej wydawane są po wpłaceniu zadatku w Kawiarni
BUDUMI.

15.  Menu urodzinowe powinno  być  zamawiane  z  minimum tygodniowym wyprzedzeniem.  Istnieje
możliwość anulowania rezerwacji menu urodzinowego do 3 dni przed przyjećiemurodzinową.

16.  Dodatkowe  rzeczy  przyniesione  przez  zamawiającego  na  przyjęcie  urodzinowe  muszą  być
uzgodnione z personelem. 

17. Zamawiający jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Sali Zabaw i musi przebywać w Sali
Zabaw przez cały czas trwania przyjęcia. 

18.  Sala  Zabaw  BUDUMI  jest  organizatorem  przyjęcia  i  nie  sprawuje  nadzoru  /  opieki  nad
uczestnikami przyjęcia. Opiekę taką sprawuje wyłącznie Zamawiający.

19.  Wpłacenie  zadatku  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu  Rezerwacji  Przyjęć
Urodzinowych.

20. Uczestników rezerwacji urodzinowych obowiązujeogólny Regulamin Sali Zabaw.
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