
1. Przyjęcia urodzinowe organizowane jest w siedzibie Explozji Tańca przy

ul. Opolskiej 1A (parter), 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

2. Rezerwacji wstępnego terminu przyjęcia urodzinowego można dokonać

osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu

Urodzin jest dokonanie całej opłaty za przyjęcie oraz uzupełnienie

formularza zgłoszeniowego.

4. Do momentu dokonania opłaty rezerwacja jest traktowana jako

niepotwierdzona.

5. W przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni roboczych od daty

rezerwacji, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

6. Opłata musi zostać uregulowana najpóźniej 3 dni robocze przed datą

przyjęcia urodzinowego.

7. Opłata uregulowana przez zamawiającego dotyczy konkretnego

terminu.

8. W przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia

urodzinowego. Fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub e-mailowo. Klient

ma możliwość przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko  raz.

9. W przypadku rezygnacji zamawiającego z zamówionej imprezy

urodzinowej, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty.
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10. Czas trwania przyjęcia urodzinowego jest zaplanowany na 2h. Istnieje

możliwość przedłużenia imprezy (za dodatkową opłatą zgodnie 

z cennikiem).

11. O chęci przedłużenia przyjęcia należy poinformować przy

dokonywaniu rezerwacji.

12. Punktualne przybycie Uczestników przyjęcia urodzinowego 

w ustalonym przedziale godzinowym, umożliwi sprawną organizację

wydarzenia. Niezależnie od godziny rozpoczęcia Urodzin, godzina

zakończenia wydarzenia nie może ulec zmianie.

13. Przy grupie powyżej 15 osób, ze względu na bezpieczeństwo 

i dobrą zabawę uczestników przyjęcia, Zamawiający zobowiązany jest

do wynajęcia dodatkowego animatora. Pod nadzorem jednego

animatora może przebywać maksymalnie 15 uczestników.

14. Jubilat wraz z Rodzicami mogą przyjść nie szybciej niż 20 minut przed

planowanym rozpoczęciem przyjęcia, aby rozłożyć poczęstunek/tort.

15. Wszystkich uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje obuwie

zmienne.

16. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia Urodzin należy zgłaszać,

najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Urodzin.

17. W cenie przyjęcia urodzinowego jest również kącik kawowy dla

rodziców. Dostępna jest kawa, herbata, cukier. Do dyspozycji jest

czajnik, kubeczki, łyżeczki.

18. Istnieje możliwość wniesienia na imprezę urodzinową własnego tortu.

19. Istnieje możliwość wniesienia własnego ciasta do kącika kawowego

dla rodziców.

20. Istnieje możliwość wniesienia własnej dekoracji urodzinowej (balon

cyfra, piniata), prosimy jednak o wcześniejszą informację.

21. Za szkody materialne powstałe w siedzibie Explozji Tańca

wyrządzone przez uczestników przyjęcia urodzinowego podczas jego

trwania odpowiada Zamawiający.

 

www.explozjatanca.com


