
Regulamin URODZIN

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym dowolnym terminie, wolnym od prowadzonych
przez White Fox zajęć i imprez, po wcześniejszej rezerwacji.
2. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun
jubilata. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie
wyrządzone przez gości urodzinowych.
3. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejsca, tj. w Loży
Urodzinowej.
4. Za dostarczenie przekąsek, napoi i tortu urodzinowego dla gości urodzinowych
odpowiedzialny jest rodzic lub pełnoprawny opiekun jubilata.
5. Podczas imprezy urodzin wszystkich uczestników urodzin obowiązuje obuwie zmienne.
6. W miejscu organizacji urodzin mogą przebywać tylko dzieci, za wyjątkiem rodzica
jubilata.

§ 2 Czas trwania przyjęcia urodzinowego

1. Przyjęcie urodzinowe na warsztacie trwa 2 godziny zegarowe (1-godzinna przeznaczona jest
na tematyczne warsztaty dla dzieci, 1-godzinna to zabawa własna dostępnymi zabawkami w
pracowni - nie są to animacje prowadzone przez instruktora, a czas ten odbywa się pod
opieką rodzica jubilata).
2. Przyjęcie urodzinowe w terenie trwa 2,5 godziny zegarowe. Po przeprowadzonej grze
terenowej opiekę nad dziećmi sprawuje rodzic jubilata.

§ 3 Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego

1. Rezerwacja terminu na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana osobiście lub
telefonicznie pod nr tel. 535405623  Podczas wstępnej rezerwacji należy podać: termin
oraz godziny odbywania się przyjęcia urodzinowego, temat urodzin, imię nazwisko
organizatora oraz numer telefonu do kontaktu.
2. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na przyjęcie
urodzinowe jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł, płatnej gotówką w biurze klubu
Coolturka. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu
Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Formularz Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego jest
integralną częścią Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Zadatek nie podlega
zwrotowi.

§ 4 Uczestnicy przyjęcia urodzinowego

1. Za gości urodzinowych uważane są dzieci od 5 roku życia do 13 roku życia.
2. Ilości gości urodzinowych podaje rodzic Jubilata w formularzu Zgłoszenia Przyjęcia
Urodzinowego.

§5. Płatności

1. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje poprzez płatność całkowitą, pomniejszoną o
wpłacony wcześniej zadatek. Klient reguluje po zakończeniu przyjęcia urodzinowego
gotówką w biurze klubu Coolturka.



§ 6 Odpowiedzialność stron

1. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i
doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Organizator udostępnia przestrzeń swobodnej zabawy oraz strefę urodzinową dla gości
przyjęcia.
3. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką Klienta organizującego
przyjęcie urodzinowe, który jest odpowiedzialny za gości zaproszonych.

§ 7 Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego

1. W przypadku odwołania / rezygnacji z przyjęcia urodzinowego. Organizator nie dokonuje
zwrotu wpłaconego zadatku za strefę urodzinową w kwocie 100 zł.
2. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin
przyjęcia urodzinowego w najbliższy wolnym terminie podanym przez Organizatora bez
dodatkowych kosztów dla Klienta i Organizatora. Klient ma możliwość przesunięcia
terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz.
3. W przypadku pogody uniemożliwiającej przeprowadzenie urodzin w terenie, Organizator
zastrzega sobie zmianę terminu na inny.

§ 8 Dane osobowe i wizerunek

1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO
informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest
Administratorem Danych.
2. Chęć skorzystania z usług White Fox wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych Klienta, solenizanta oraz gości urodzinowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018.
4. Podczas zabawy dzieci i opiekunowie mogą być fotografowani, a zdjęcia mogą zostać
zamieszczone na stronie internetowej lub na innych mediach społecznościowych Coolturka
bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych lub ich bliskich.
5. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach
nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować klub Coolturka o swojej
decyzji na piśmie. Klub Coolturka niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie lub
nagranie.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu
odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub
pełnoprawny opiekun Jubilata.
3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia Przyjęcia
Urodzinowego.
4. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia
urodzinowego oraz regulamin Klubu Coolturka.
5. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu
podpisywania formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć
usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 


