REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO (KINDER PARTY)
w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ
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2.



3.

W przyjęciu urodzinowym mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Urodziny trwają 2,5 godziny:
pierwsza godzina – gry i zabawy w wodzie,
druga godzina – przyjęcie i zabawa w Kinder Sali,
30 minut – przebieranie i suszenie.
Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia jednego opiekuna, który będzie przebywał z
dziećmi w szatni oraz w hali basenowej podczas zajęć z animatorem.
4. Koszt organizacji urodzin wynosi:
 od poniedziałku do piątku 300,00 (słownie: trzysta) złotych, przy grupie do 10 osób włącznie;
każda osoba powyżej to dodatkowy koszt 30,00 (słownie: trzydzieści) złotych /1 osoba,
 sobota 390,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt) złotych, przy grupie do 10 osób włącznie;
każda osoba powyżej to dodatkowy koszt 39,00 (słownie: trzydzieści dziewięć) złotych /1 osoba
5. Cena obejmuje:
 bilety wstępu na basen dla dzieci i opiekuna,
 zorganizowanie i prowadzenie godzinnej zabawy w wodzie oraz godzinnej w Kinder Sali
 poczęstunek: soczki w kartonikach – 200 ml /dziecko, paluszki i chrupki.
6. Istnieje możliwość zakupu menu z ciepłymi daniami w barze w holu basenu.
7. Dopuszcza się wniesienie własnego tortu, natomiast GPW TRZEBNICA – ZDRÓJ nie bierze za
niego odpowiedzialności.
8. Jedzenie i napoje dzieci spożywają jedynie w Kinder Sali.
9. Warunkiem organizacji przyjęcia urodzinowego przez GPW TRZEBNICA – ZDRÓJ jest dokonanie
rezerwacji terminu oraz wpłata zadatku (minimum 7 dni przed przyjęciem urodzinowym w
wysokości 50 % całkowitego kosztu przyjęcia urodzinowego.
10. W przypadku niezrealizowania zarezerwowanego przyjęcia z winy Zamawiającego zadatek nie
podlega zwrotowi.
11. Za przyjęcie urodzinowe Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w kasie GPW TRZEBNICA ZDRÓJ.
12. Dzieci uczestniczące w zabawie na basenie powinny mieć ze sobą: strój kąpielowy, klapki i
ręcznik.
13. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Gminnego
Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ. Przed wejściem na basen prowadzona jest rozmowa z
ratownikiem wodnym w celu ustalenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie hali
basenowej.
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