
ul. Piaski 4, Łódź

Telefon: 501 444 990; 500 343 326

E-mail: moja@piaskownica.eu

WWW: piaskownica.eu

FORMULARZ ZAMÓWIENIA URODZINOWEGO

LP INFORMACJE DANE KLIENTA

1 ZAMAWIAJĄCY 

2 NUMER KONTAKTOWY

3 ADRES MAILOWY

4 DATA I GODZINA  URODZIN 

5 TEMATYKA URODZIN 

6 WIEK I PŁEĆ DZIECI

7 ILOŚĆ DZIECI

8 ILOŚĆ ZAPROSZONYCH GOŚCI

9 ILOŚĆ WYDANYCH ZAPROSZEŃ

10 WYSOKOŚĆ ZALICZKI

12 CENA URODZIN*

*właściwe zakreślić

 2H z poczęstunkiem - 570 PLN dla 10 dzieci, każde dodatkowe 
dziecko - 30 PLN; dorosły - 12 PLN

 2H bez poczęstunku - 450 PLN dla 10 dzieci i 10 dorosłych, 
każde kolejne dziecko - 20 PLN; dorosły - 8 PLN.

 3H z poczęstunkiem - 840 PLN dla 10 dzieci i 10 dorosłych, 
każde kolejne dziecko - 35 PLN; dorosły - 15 PLN.

 3H bez poczęstunku  630 PLN dla 10 dzieci i 10 dorosłych, 
każde kolejne dziecko - 28 PLN; dorosły - 10 PLN.

 dodatkowy koszt: …............................................................

11

UWAGI*

*właściwe zakreślić

 W z poczęstunkiem zapewniamy słodkie i słone przekąski oraz owoce i 
napoje dla dzieci, dla dorosłych kawa i herbata. Animacje tematyczne 
do wyboru. Zaproszenia.

 W opcji bez poczęstunku zapewniamy przybranie sali i zastawę. Kawa i 
herbata dla dorosłych. Animacje tematyczne do wyboru. Zaproszenia.

 Płatność gotówką na miejscu.

 Każda dodatkowo rozpoczęta godzina kosztuje: 100 PLN.

 Na dzień przed urodzinami należy potwierdzić ilość nakryć.

12 DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY
ZAMAWIAJĄCEJ

13 DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY
PRZYJMUJĄCEJ ZLECENIE

Informacja prawna o przetwarzaniu danych osobowych. 
Zamawiający dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. )RODO.  W odniesieniu do usług www.piaskownica.eu,
dane Zamawiającego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO (jest to niezbędne do wykonania powierzonej opieki nad dzieckiem, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą). Zamawiający kontaktując się z „Piaskownicą” za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazuje nam swoje dane
osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Zamawiającym a „Piaskownicą” będą wykorzystane wyłącznie w
celu odpowiedzi na  zapytanie. „Piaskownica” będzie kontaktować się z Zamawiającym telefonicznie, jeżeli będzie miała do przekazania informacje dotyczące
oferty www.piaskownica.eu. „Piaskownica” zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. 
Administratorem danych osobowych jest: Joedu Rafał Poszwiński ul. Piaski 4, Łódź 94-003, Nip: 7691955827.W celu skorzystania z prawa do cofnięcia wyrażonej
wcześniej zgody na przetwarzanie danych należy skontaktować się z administratorem danych: moja@piaskownica.eu.

Korzystając ze strony internetowej ww.piaskownica.eu i usług „Piaskownicy”, Zamawiający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności, która
jest nieodłącznym elementem Formularza zamówienia. 

http://Www.piaskownica.eu/
mailto:moja@piaskownica.eu
http://www.piaskownica.eu/

