ul. Piaski 4, Łódź
Telefon: 501 444 990; 500 343 326
E-mail: moja@piaskownica.eu
WWW: piaskownica.eu
FORMULARZ ZAMÓWIENIA URODZINOWEGO
LP

INFORMACJE

1

ZAMAWIAJĄCY

2

NUMER KONTAKTOWY
ADRES MAILOWY

3

DATA I GODZINA URODZIN

4

IMIĘ SOLENIZANTA

5

TEMATYKA URODZIN

6

WIEK I PŁEĆ DZIECI

7

ILOŚĆ ZAPROSZONYCH DZIECI

8

ILOŚĆ ZAPROSZONYCH DOROSŁYCH

9

IMIĘ ANIMATORA

10

WYSOKOŚĆ ZALICZKI

12

CENA URODZIN*

DANE KLIENTA



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: …............................................................



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.

*właściwe zakreślić

11
UWAGI*

*właściwe zakreślić
12

DODATKOWE INFORMACJE

13

DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY
ZAMAWIAJĄCEJ

14

DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY
PRZYJMUJĄCEJ ZLECENIE

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na celach marketingowe.

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.

ul. Piaski 4, Łódź
Telefon: 501 444 990; 500 343 326
E-mail: moja@piaskownica.eu
WWW: piaskownica.eu
REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZY
Poniższy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Ogólnego Piaskownicy.



Organizatorem imprezy jest centrum organizacji czasu wolnego Piaskownica.



Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w imprezie przygotowanej przez organizatora, na zasadach opisywanych
przez niniejszy regulamin.



Rezerwacja dotyczy przygotowania imprezy przez organizatora, na zasadach opisywanych przez niniejszy regulamin.



W ramach imprezy, Zamawiający otrzymuje :



wyłączny dostęp do zarezerwowanego lokalu w czasie imprezy



serwis kawowy dla dorosłych oraz poczęstunek dla dzieci (opcjonalnie)



wystój lokalu oraz zaproszenia



zastawę plastikową dla dzieci oraz porcelanową dla dorosłych



tematykę animacji uzgadnianą indywidualnie



Animatora



Rezerwacja terminu imprezy ( urodzin, imienin, etc.) dokonuje się poprzez wypełnienie formularza urodzinowego
znajdującego się na www.piaskownica.eu oraz opłaceniu zadatku w wysokości 100,00 zł.



Rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Piaskownicy lub mailowo moja@piaskownica.



Pakiet urodzinowy obejmuje 10 osób, za każdą kolejną osobę należy uiścić opłatę dodatkową zgodnie z cennikiem.
Szczegóły pakietu Urodzinowego znajdują się na stronie www.piaskownica.eu.



Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu



Liczba gości : w momencie rezerwacji Zamawiający zobowiązany jest podać przypuszczalną liczbę uczestników.
Dokładną liczbę uczestników należy zgłosić najpóźniej 2 dni przed planowaną datą imprezy.



Poczęstunek spożywany może być wyłącznie na małej sali. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz
napojów z małej sali w czasie oraz po zakończeniu przyjęcia urodzinowego.



Na terenie lokalu zabrania się wnoszenia, spożywania oraz posiadania napojów alkoholowych.



Wszelkie zmiany dotyczące przyjęcia należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed planowaną imprezą, w przypadku
zamówień dodatkowych atrakcji 5 dni przed planowaną imprezą.



Końcowe rozliczenie imprezy następuję po zakończeniu przyjęcia, uwzględnia zgłoszoną rezerwację oraz realizację
dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas jej trwania.



Zamawiający reguluje należność w gotówce, pomniejszoną o zadatek w recepcji lokalu Piaskownicy.



Opiekę nad niepełnoletnimi sprawują rodzice lub ich opiekunowie.



Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu, spowodowane przez uczestników imprezy, odpowiedzialność ponoszą
w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie.



Piaskownica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie lokalu.

