
Wymarzone przyjęcie na wybrany temat
tematyczne dekoracje sali
zaproszenia
2 h zabawy z animatorką
prezenciki dla gości
opcjonalnie poczęstunek/napoje
sala dla rodziców (kawa, herbata, ciastka, 
jednorazowe nakrycia)

Dwie atrakcje gratis!!!:  
       Funfloor, urodzinowe zdrapki z zadaniami

Urodzinki w Domu Pani Muzyki
Aby dokonać rezerwacji dostarcz wypełniony formularz i opłać zadatek (100 zł). Możesz także

dokonać przelewu: Centrum Edukacji Fischer 52 1050 1748 1000 0090 9709 2440. ( tytuł: urodzinki)
Wielkość pakietu (ilość osób) możesz zmienić na 2 dni przed imprezą. 

 

lub 

 - 430 zł. 

Do 10 osób 

Do 15 osób 

 - 580 zł. 

 - 830 zł. 

Do 20 osób 

 - 490 zł. 

Do 10 osób 

Do 15 osób 

 - 670 zł. 

 - 940 zł. 

Do 20 osób 

Co jest

 w pakiecie? Możesz dobrać atrakcje! 
Fabryka lizaków
Zwierzątka z baloników
Warsztaty biżuterii
Warsztaty Barbie 
Malowanie kubków
Malowanie ekotoreb

+ 8 zł/os.

 

Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................, wiek ................, 

Temat .........................................................., data imprezy .................., godzina .........    nr. tel. ..................

Zamówienie

Zamówienie przyjęto dnia ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Przyjęto zadatek w wysokości: ....................

Podpis/pieczęć : ...........................................

Rozliczenie w dniu urodzin: 
Cena pakietu ......................... Atrakcje + ................
Zadatek - .............................. 
Pozostało do zapłaty = ..............   KARTA / GOTÓWKA 
 .................................................(podpis animatora) .

Bez  poczęstunkuł. Z poczęstunkiem. 



REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ W DOMU PANI MUZYKI 
§1. Postanowienia ogólne 
1. Organizacja urodzin jest możliwa w piątki, soboty i niedziele zgodnie z dostępnymi terminami w Domu Pani Muzyki. 2. Urodziny
organizowane są we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych. 

§2. Czas trwania przyjęcia urodzinowego 
1. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny zegarowe. 
2. Solenizant wraz z gośćmi mogą przybyć na urodziny najwcześniej 15min przed ustaloną godziną urodzin i czas oczekiwania
spędzić w  poczekalni - sala urodzin dostępna jest do zabawy tylko w czasie zaplanowanych urodzin. 

§3. Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego 
1. Rezerwacja terminu na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana telefonicznie i jest ważna 3 dni od dnia rezerwacji lub
poprzez  wypełnienie formularza. 
2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na przyjęcie urodzinowe jest wypełnienie formularza i wpłata
zadatku w  wysokości 100 zł w ciągu 3 dni od rezerwacji terminu. Płatności można dokonać gotówką / kartą płatniczą w Centrum
Edukacji Fischer bądź  przelewem na rachunek bankowy podany w formularzu. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją
niniejszego Regulaminu Organizacji  Imprezy i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.  

§4. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego 
1. Organizacja przyjęcia urodzinowego w Domu Pani Muzyki wiąże się z oświadczeniem Klienta, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do  uczestnictwa solenizanta oraz zaproszonych gości w przyjęciu urodzinowym. Klient oświadcza również, że
solenizant oraz zaproszone dzieci  nie cierpią na schorzenia, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo
dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich,  biorących udział w przyjęciu.  
2. Liczbę gości urodzinowych i wybrane atrakcje należy potwierdzić telefonicznie (tel. 694415756) najpóźniej 2 dni przed imprezą. W  
przypadku braku tych informacji lub nie zachowania terminu, organizator zrealizuje zlecenie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
 zapisanymi w formularzu. 
3. Jeśli w formularzu zaznaczono wyższy pakiet, a ilość dzieci w dniu imprezy obejmuje pakiet niższy i rodzic/opiekun nie
poinformował o tej  zmianie Centrum wówczas rozliczenie następuje wg pierwotnie zaznaczonej opcji.  

§5. Płatności 
1. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na postawie formularza zamówienia, w oparciu o wybrany pakiet, zaznaczoną
liczbę  uczestników. W przypadku zmian zgłaszanych przed imprezą pracownik Centrum zaznacza na formularzu zmianę.  2.
Płatności za przyjęcie urodzinowe dokonuje się przed imprezą, najpóźniej w dniu imprezy, wyłącznie gotówką lub kartą.  Płatności
przelewem można dokonać najpóźniej siedem dni przed imprezą. Od kwoty na formularzu odejmuje się kwotę wpłaconej zaliczki.
Do  kwoty dodajemy opłatę za atrakcje dodatkowe w zależności od ilości.  
3. . W przypadku kiedy ilość dzieci na imprezie jest o 1 osobę większa niż w zaznaczonym formularzu rodzic/opiekun dopłaca za tę
osobę 45  zł. Jeśli ilość jest wyższa o 2 osoby wówczas zobowiązany jest opłacić pakiet wyższy.  

§6. Odpowiedzialność stron 
1. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji
zamówienia. 2. Organizator udostępnia salę urodzinową, salę „Dom Pani Muzyki” wraz z poczekalnią dla rodziców i toaletami. 3. Za
opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego w czasie trwania imprezy odpowiedzialni są pracownicy Centrum. 4.
Rodzice/pełnoprawni opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Centrum powstałe z winy
uczestników  urodzin i zobowiązują się do ich pokrycia niezwłocznie po otrzymaniu od Centrum pisemnego wezwania do zapłaty. 5.
Na terenie Centrum, podczas trwania imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu przez rodziców i opiekunów.  

§7. Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego 
1. W przypadku rezygnacji organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku. 
2. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego. Jeśli przesunięcie
terminu  nastąpi minimum tydzień przed datą odbywania się przyjęcia urodzinowego odbywa się to bez dodatkowych kosztów dla
Klienta i  Organizatora. Klient ma możliwość przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz.  
3. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Klientowi pełną
kwotę  wpłaconego wcześniej zadatku. 

§ 8. Dane osobowe i wizerunek 
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku swojego, solenizanta oraz gości urodzinowych. Dane te
będą  przetwarzane przez Organizatora – Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient
został  poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia oraz niezwłocznego usunięcia. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie polityką prywatności firmy. 
2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz kamerowanie podczas przyjęcia urodzinowego oraz umieszczanie ich na stronie
internetowej,  innych portalach społecznościowych i w siedzibie Domu Pani Muzyki. 
Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas
zobowiązany jest  poinformować Centrum o swojej decyzji na piśmie. Centrum niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie
zdjęcie lub nagranie. 

§9. Siła wyższa 
1. Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w Formularzu
Zamówienia  Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak:
działanie jednostki rządowej,  cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź. 

§10. Postanowienia końcowe 
1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu. 
2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia. 
3. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego. 
4. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu podpisywania formularza Zamówienia
Imprezy. *regulamin stanowi załącznik do formularza zamówienia 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Organizacji Imprez w Domu Pani Muzyki,
                                                                                                 
                                                                                                                  ………………………………………………(data i podpis rodzica/opiekuna)  


