
REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI W KLUBIE SPORT PARK PRZYMORZE 

 

 
1. Organizator oferuje dwa rodzaje przyjęć urodzinowych:  

 

• Opcja 1 : impreza sportowa na obiekcie Sport Park Przymorze pod halą lub balonem/ 
na boiskach/kortach otwartych, z poczęstunkiem w recepcji  : 49zł/ os 

• Opcja 2 : impreza sportowa na obiekcie Sport Park Przymorze pod halą lub balonem/ 
na boiskach/kortach otwartych z poczęstunkiem pod wiatą  : 75 zł/ os 

 Istnieje możliwość zamówienia  :  
            tortu: 60 zł/ 1kg (smaki: truskawa, WZ, czekolada-wiśnia, OREO)   

                         bezalkoholowego szampana: 15 zł 
 

2. Urodziny organizowane są w poniższych terminach: 
 

• Piątek:   16.00-20.00  

• Sobota:               12.00-20.00 

• Niedziela: 10.00-20.00 
 

Urodziny mogą być organizowane w wyżej wymienionych godzinach wg zasad uzgodnionych 
w ramach porozumienia pomiędzy Organizatorem a Klientem. 

3. Opiekę nad uczestnikami imprezy urodzinowej sprawuje osoba dokonująca zgłoszenia urodzin 
lub inna osoba określona w Zgłoszeniu Urodzin. 

4. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu (recepcja klubu 
lub wiata). Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego zalecenia 
odpowiada (do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) osoba 
dokonująca zgłoszenia urodzin. 

5. Za dostarczenie wyżywienia dla gości odpowiedzialny jest organizator, który ponosi pełną 
odpowiedzialność za ich konsumpcję. Wyjątek stanowi tort, który może być dostarczony przez 
klienta. 

6. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego maksymalnie świętować może 2 solenizantów. 
Dopłata za drugiego solenizanta wynosi: 50zł.  

7. Maksymalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego to 20 osób (w opcji 1). 
8. Za gości uważa się dzieci w wieku od 4 do 13 lat (dzieci poniżej 4. roku życia mogą przebywać 

na przyjęciu urodzinowym tylko i wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna). 
9. Klient zobowiązany jest do poinformowania rodziców zaproszonych gości o konieczności 

zmiany obuwia przed wejściem na kort/boisko. 
10. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny zegarowe (lub 2,5 godziny w przypadku opcji na 

wiacie). W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić na przedłużenie urodzin, 
jeśli nie wpłynie to negatywnie na organizację kolejnych urodzin tego dnia. Możliwe jest 
wydłużenie czasu trwania imprezy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem 
dodatkowej opłaty, zgodnie z odrębnym cennikiem. 

11. Część sportowa urodzin trwa 1,5 godziny, a część poczęstunkowa 0,5h. Korzystanie  
z kortu/boiska jest dozwolone tylko podczas części sportowej, wyłącznie pod opieką trenera 
prowadzącego urodziny.  

12. Rodzice gości są proszeni o nieuczestniczenie w zajęciach sportowych na kortach/ boisku. 
Wyjątek stanowią rodzice Solenizanta. 

13. Rodzice wraz z solenizantem przychodzą do klubu/miejsca poczęstunkowego  najwcześniej 
15 minut przed wyznaczoną godziną rezerwacji urodzin i opuszczają  maksymalnie  
15 minut po zakończeniu przyjęcia urodzinowego. 

14. Rezerwacja może zostać dokonana osobiście w recepcji klubu (w szczególnych wypadkach 
telefonicznie (+48 509 024 105), lub poprzez e-mail:. kmarciniak@sportpark.com.pl. Podczas 
rezerwacji należy podać: termin i godziny przyjęcia oraz planowaną liczbę gości, a także 
wypełnić formularz Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego (dostępny w recepcji klubu Sport Park 
Przymorze). 

15. Warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji podanego terminu jest wpłata zadatku  
w wysokości minimum 100 zł, płatnej gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy. Zadatek 
jest bezzwrotny. Wpłata pieniędzy jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu 
Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Formularz Zamówienia jest integralną częścią 
Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. 

16. Klient opłacając zadatek, jest uprawniony do odbioru zaproszeń urodzinowych na wskazaną w 
„Formularzu zamówienia przyjęcia urodzinowego” liczbę uczestników 
 

 



17. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz 
zaproszonych dzieci w przyjęciu urodzinowym. Klient oświadcza, że jubilat/solenizant oraz 
zaproszone dzieci nie cierpią na schorzenia, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w formularzu 
Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego (punkt „Uwagi”), które mogą mieć jakikolwiek wpływ na 
zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w 
przyjęciu. 

18. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia urodzin należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed 
urodzinami. Dokładną liczbę dzieci należy zgłosić 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W 
momencie braku potwierdzenia, przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podanych 
na zleceniu. 

19. Płatność za organizację przyjęcia urodzinowego, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, 
Klient reguluje w dniu przyjęcia, zgodnie z Formularzem Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego. 

20. Płatności dokonuje się gotówką w recepcji Klubu Sport Park Przymorze 
21. Płatność za gości tj. dzieci jest pobierana na podstawie zgłoszonej liczby dzieci na przyjęciu. 
22. Minimalna liczba dzieci na przyjęciu urodzinowym wynosi 10 osób.  
23. Przy dużych grupach (powyżej 15 os.) wymagana jest dopłata za dodatkowego trenera w 

kwocie 90 zł.  
24. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, 

niezbędne do realizacji zamówienia. 
25. Organizator udostępnia kort lub boisko oraz miejsce poczęstunkowe dla dzieci. 
26. W przypadku odwołania lub rezygnacji z przyjęcia urodzinowego, organizator nie dokonuje 

zwrotu wpłaconego zadatku 
27. W przypadku odwołania urodzin z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator 

zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego za przyjęcie zadatku. 
28. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. 

Dane 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. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 
realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926). 

29. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz kamerowanie podczas przyjęcia urodzinowego 
oraz umieszczania ich na stronie internetowej itp. oraz w siedzibie Sport Park Przymorze. 
Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie 
wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować klub Sport Park Przymorze o 
swojej decyzji na piśmie. Sport Park Przymorze niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie 
zdjęcie. 

30. Prezenty dla Solenizanta można zostawić w recepcji lub w szatni klubu na własną 
odpowiedzialność.  

 
 
 

Życzymy miłej zabawy! 
 
 
 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania 
zmienionego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 
 
 
 

Zapoznałem się z regulaminem  

Podpis 

.………………………………….. 

                                                                                              ……………………………………





 


