
 

 

 

 

 

 

 
REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO „BOWLING BIRTHDAY” 

W KRĘGIELNI „BOWLING CLUB” przy Gminnym Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o. o.  
(obowiązuje od 01 listopada 2022 roku) 

 

 
 
 
 
 
1. Przyjęcie urodzinowe „MY BOWLING BIRTHDAY” w kręgielni „BOWLING CLUB” przy 

Gminnym Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o. o. organizowane jest dla dzieci od 7 
roku życia. 

2. Jeśli w przyjęciu urodzinowym będą brały udział w charakterze gości dzieci w wieku poniżej 7 
lat, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dodatkowego opiekuna dla każdego dziecka w 
wieku poniżej 7 lat. 

3. Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ jest jedynie organizatorem przyjęcia 
urodzinowego. Odpowiedzialność za uczestników przyjęcia urodzinowego ponoszą rodzice / 
opiekunowie prawni.  

4. Przyjęcie urodzinowe w kręgielni organizowane jest w terminie wcześniej ustalonym z obsługą 
kręgielni w następującym przedziale czasowym: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 
15:00 do 19:00 oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 16:00. W wyjątkowych 
sytuacjach, po uzgodnieniu z obsługą kręgielni, mogą zdarzyć się odstępstwa od 
wyznaczonych godzin. 

5. Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 120 minut, w tym około 90 minut przeznaczone 
jest na grę w bowling. Po zakończonej grze odbywa się poczęstunek w wyznaczonej loży w 
innej części sali wskazanej przez pracownika kręgielni. 

6. Przed rozpoczęciem gry uczestnicy mają obowiązek wysłuchać Instruktora, który poinformuje o 
podstawowych zasadach gry i zasadach zachowania na torze kręgielni. Zamawiający ma 
obowiązek zapoznania się z regulaminem kręgielni i jako opiekun grupy ponosi wskazaną w 
nim odpowiedzialność.  

7. Podczas gry w kręgle z dziećmi przebywa jeden opiekun ze strony Zamawiającego i jeden 
pracownik kręgielni (animator lub instruktor), który ma za zadanie korygować technikę gry 
uczestników oraz po zakończonej grze przeprowadzić dzieci wraz z opiekunem do wskazanej 
loży, gdzie odbywa się poczęstunek.  

8. Zamawiający może zapewnić uczestnikom przyjęcia urodzinowego własny poczęstunek 
obejmujący w szczególności tort, ciasto, owoce i napoje. W tym przypadku Zamawiający 
obowiązany jest powiadomić obsługę kręgielni o wnoszonym poczęstunku oraz wypełnić 
oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu. Gminne Centrum Sportu 
TRZEBNICA-ZDRÓJ nie bierze odpowiedzialności za wniesiony poczęstunek.  

9. Koszt przyjęcia urodzinowego organizowanego od poniedziałku do czwartku to 490 zł a od 
piątku do niedzieli to 540 zł. Cena dotyczy przyjęcia dla 10 osób, w przypadku większej ilości 
osób należy dokonać dopłaty w wysokości 35 zł za każde kolejne dziecko.  

10. Cena przyjęcia urodzinowego obejmuje:  



 

 

• zaproszenia dla deklarowanej liczby osób,  

• wynajęcie torów do gry w bowling,  

• poprowadzenie gry z dziećmi przez animatora lub instruktora,  

• rezerwacja i przygotowanie loży urodzinowej,  

• poczęstunek (przekąski typu: chrupki, paluszki, precelki, talarki, kuleczki czekoladowe, żelki 
oraz woda niegazowana i soki – podawane w naczyniach jednorazowego użytku wraz z 
kubeczkami, talerzykami, sztućcami i serwetkami)  

11. Dodatkowo płatna usługa to piniata (zabawa polegająca na rozbiciu papierowej piniaty 
wypełnionej słodyczami) dopłata 75 zł. W przypadku chęci użycia własnej piniaty opłata za 
obsługę zabawy z piniatą to koszt 35 zł. 

12. Warunkiem organizacji przyjęcia urodzinowego przez Gminnym Centrum Sportu TRZEBNICA-
ZDRÓJ jest dokonanie rezerwacji terminu na formularzu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 
2 do Regulaminu oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty rezerwacyjnej w kasie kręgielni w 
wysokości 230 zł (w przypadku przyjęcia organizowanego od poniedziałku do czwartku) lub 
280 zł (w przypadku przyjęcia organizowanego od piątku do niedzieli) co najmniej 7 dni przed 
planowanym przyjęciem. 

13. Dopłatę pozostałej kwoty w wysokości 260 zł należy uiścić bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przyjęcia urodzinowego. 

14. W przypadku konieczności zmiany terminu przyjęcia urodzinowego w kręgielni Gminnym 
Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ należy zgłosić taką prośbę najpóźniej 5 dni przed 
planowanym przyjęciem.  
15. Zadeklarowanie ilości dzieci możliwe jest osobiście w recepcji kręgielni, wypełniając 
formularz zamówienia, o którym mowa w ust. 12, lub drogą mailową na adres 
kregielnia@trzebnicazdroj.eu Ostateczną liczbę uczestników wraz z ich wiekiem należy 
potwierdzić na 1 dzień przed zaplanowanym przyjęciem.  

15. W przypadku organizacji przyjęcia urodzinowego w kręgielni honorowane są tylko oryginalne 
zaproszenia wydawane przez Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ przy uiszczeniu 
opłaty rezerwacyjnej.  

16. Zamawiający powinien stawić się na miejscu około 10 minut przed rozpoczęciem planowanego 
przyjęcia.  

17. W przypadku nie zgłoszenia się Zamawiającego na przyjęcie urodzinowe w uzgodnionym 
terminie i braku kontaktu telefonicznego z jego strony kręgielnia zastrzega sobie prawo do 
anulowania rezerwacji torów i wynajęcia ich innym klientom. 

18. W sytuacjach niezależnych od Gminnym Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ, np. przerwa w 
dostawie prądu, przyjęcie urodzinowe może zostać przełożone na inny termin.  

19. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu 
Zamawiający, jako opiekun grupy ponosi odpowiedzialność wskazaną w regulaminie obiektu.  

 
 

 

 

 

.............................................      ……….............................  
Data i podpis Zamawiającego           Podpis Organizatora         


