REGULAMIN AQUA URODZIN AQUA FIT
ŚREDZKI PARK WODNY

1. Urodziny organizowane są przez firmę Aqua Fit Anna Figarska z siedzibą w Lutyni
przy ulicy Pionierów 8 i odbywają się w Średzkim Parku Wodnym ul. Winogronowa 34
55-300 Środa Śląska.
2. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej można dokonać osobiście, telefonicznie lub
mailowo.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100zł. Wpłata zaliczki
dokonywana może być osobiście lub za pomocą przelewu na poniższe konto bankowe:
Aqua Fit Anna Figarska Ul. Pionierów 8 55-330 Lutynia
Nr konta: 83 1090 2503 0000 0001 3323 7083 Bank Zachodni WBK
4. Rezerwacja terminu imprezy bez opłacenia zaliczki przez zamawiającego imprezę urodzinową
jest ważne przez 5 dni kalendarzowych od daty wstępnej rezerwacji . W razie braku wpłaty
zaliczki w terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez organizatora.
5. W przypadku rezygnacji zamawiającego z zamówionej imprezy urodzinowej nie później niż na
7 dni kalendarzowych przed zarezerwowanym terminem imprezy , organizator zobowiązany
jest zwrócić zaliczkę, w innym wypadku zaliczka nie podlega zwrotowi.
6. Całkowite rozliczenie następuje nie później niż na dwa dni przed imprezą urodzinową
(osobiście, przelewem).
7. Koszt imprezy urodzinowej to 500zł/10 dzieci, każde koleje 40zł.
8. Podana cena dotyczy grupy do 10 osób, jest to koszt stały, mniejsza ilość uczestników nie jest
równoznaczna z obniżeniem kosztu.
9. Maksymalna liczba uczestników imprezy urodzinowej to 15 osób, powyżej 10 dzieci każde
następne płatne 40zł/osobę.
10. Wybór opcji dodatkowej w postaci ok.40-50 obrobionych graficznie zdjęć na pendrive w
cenie 50zł należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed planowaną imprezą urodzinową.
11. Imprezy urodzinowe organizowane są w weekendy.
12. Impreza urodzinowa trwa 2,5 godziny.
13. Urodziny rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie, niezależnie od tego, czy przybyli
już wszyscy zaproszeni Goście.
14. Uczestnikiem imprezy, łącznie z solenizantem, mogą być dzieci w wieku od 7lat,
organizowane są imprezy od 7 urodziny.
15. Zabawy urodzinowe przygotowywane są pod wiek solenizanta, sugerujemy aby zaproszeni
Goście byli w podobnym wieku.

16. W przypadku zatajenia rzeczywistego wieku uczestnika/ów organizator zastrzega sobie
prawo do wykluczenia dzieci poniżej 7r.ż. z zabaw na basenie, wówczas opiekę nad dzieckiem
przejmuje rodzic.
17. Zamawiający zobowiązany jest do podania organizatorowi najpóźniej na dwa dni przed
terminem urodzin następujących informacji: wiek oraz imię solenizanta, ilość uczestników,
rodzaj poczęstunku, smak tortu. W przypadku braku powyższych informacji organizator
zastrzega sobie prawo do podania tortu śmietankowego oraz nuggetsów z frytkami dla 10
dzieci.
18. W przypadku mniejszej liczby uczestników, niż ilość, która została zgłoszona przez
Zamawiającego na dwa dni przed imprezą urodzinową, Zamawiający ponosi koszty posiłku
osób nieobecnych w wysokości 15zł/os.
19. Wszyscy uczestnicy przejęcia są zobowiązani do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu Średzkiego Parku Wodnego.
20. Podczas imprezy urodzinowej wykonywane są zdjęcia, które mogą zostać zamieszczone na
stronie www.e-aquafit.pl lub www.facebook.pl/e.aquafit w celach informacyjnych i
promocyjnych firmy Aqua Fit, w przypadku nie wyrażenia chęci ich udostępniania
rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem imprezy.
21. Rezerwując przyjęcie urodzinowe niniejszym wyraża się zgodę z powyższymi
postanowieniami Regulaminu Urodzin Aqua Fit.

