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Regumalin przyjęć urodzinowych w Młody Konstruktor 

Postanowienia ogólne: 

1. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego może być dokonana osobiście, 

telefonicznie lub drogą mailową 

2. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem przyjęć urodzinowych 

w Młody Konstruktor 

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie bezzwrotnego zadatku w wysokości 50 zł 

w recepcji Sali Młody Konstruktor  lub na rachunek bankowy: 

Młody Konstruktor Anna Szczygieł 

ING  11 1050 1386 1000 0091 4772 7409 

4. Rezerwacja terminu przyjęcia – bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest 

przez 3 dni kalendarzowe od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku 

zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. 

5. Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego na konkretną datę, godzinę przyjęcia 

urodzinowego i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej 

w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty uroczystości. 

6. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inną datę i organizacji urodzin 

wciągu 2 miesięcy – zadatek nie przepada. 

7. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po 

zakończeniu przyjęcia gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Sali Młody Konstruktor 

 

Przyjęcie: 

1. Przyjęcie rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie – zgodnie z rezerwacją.  

2. Przyjęcie trwa 2 godziny (istnieje możliwość przedłużenia zabawy po wcześniejszym 

ustaleniu). 

3. Liczba uczestników przyjęcia urodzinowego w pakiecie wynosi – łącznie z jubilatem/ 

solenizantem – 6 dzieci. 

4. Każdy dodatkowy uczestnik powyżej 10 osób ponosi dodatkową opłatę zgodną 

z cennikiem. 

5. Liczba uczestników przyjęcia urodzinowego nie może być większa niż 14 osób.  

6. W przypadku przyjęć urodzinowych z więcej niż jednym solenizantem do każdego 

pakietu należy doliczyć 50 PLN. 

7. Za gości urodzinowych uważane są dzieci od 12 miesięcy (lub młodsze zdolne do 

samodzielnej zabawy) do 14 roku życia. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź 

osobiście o zmianach dotyczących liczby gości minimum 2 dni przed planowanym 

przyjęciem. 

9. W trakcie przyjęcia urodzinowego sala Młody Konstruktor nie zapewnia miejsca dla 

rodziców. Jedynymi rodzicami, którzy mogą pozostać na Sali są rodzie solenizanta. 



 

2 

Regulamin 

 

 

 

Bezpieczeństwo: 

1. Dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym pozostają pod opieką Organizatora 

oraz Zamawiającego.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego 

prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej. 

3. Zamawiający opuszcza Salę zabaw po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących 

w przyjęciu ich prawnym opiekunom. 

4. W trakcie przyjęcia urodzinowego Sala Młody Konstruktor jest nie dostępna dla 

klientów indywidualnych. 

5. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie 

internetowej www.mlodykonstruktor.pl i w placówce stanowią integralną część 

Regulaminu. 

 

 


