REGULAMIN URODZIN
AKADEMIA TAŃCA

Płatności:
1. Przyjęcie urodzinowe jest organizowane po wpłaceniu zaliczki w wysokości minimalnej tj.
150 zł najpóźniej do 7 dni przed planowanym terminem urodzin (utrzymanie terminu
rezerwacji).
2. Kwota zaliczki w przypadku rezygnacji przez Klienta nie podlega zwrotowi.
3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją całości regulaminu.
4. Płatność za organizację przyjęcia urodzinowego, pomniejszoną o wpłaconą wcześniej
zaliczkę, Klient reguluje w dniu przyjęcia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zamówienia
przyjęcia urodzinowego.
5. Cennik każdego pakietu został przeliczony dla 10 osób (bez względu na liczbę osób).
6. W przypadku zwiększenia liczby gości należy dokonać opłaty za każdą dodatkową osobę,
zgodnie z obowiązującym cennikiem. Należy również poinformować o tym fakcie najpóźniej
1 dzień przed zaplanowanym przyjęciem.
7. Maksymalna liczba dzieci uczestniczących w przyjęciu to 20 osób (w przypadku dodatkowych
gości).

Uczestnicy urodzin:
1. Za gości uważane są dzieci w wieku od 4 do 11 lat.
2. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz
zaproszonych dzieci w przyjęciu urodzinowym.
Zasady obowiązujące na sali urodzinowej oraz w budynku:
1. Na sali obowiązuje obuwie zmienne.
2. W trakcie przyjęcia urodzinowego dzieci przebywają na sali pod opieką doświadczonego
animatora-pedagoga.
3. Podczas trwania przyjęcia w budynku musi przebywać przynajmniej jedna osoba dorosła
rezerwująca przyjęcie/opiekun jubilata lub inna osoba dorosła wyznaczona przez Klienta.
Czas trwania przyjęcia
1. Podczas trwania imprezy urodzinowej do dyspozycji dziecka i jego gości wyznaczona jest
oddzielna sala urodzinowa. Czas wynajmu wynosi 2 h zegarowe (czas liczony jest od ustalonej
godziny, nie od momentu zebrania się wszystkich gości).
2. Sala może zostać udostępniona zamawiającemu urodziny najwcześniej 15 minut przed
planowaną godziną przyjęcia urodzinowego.
3. Salę urodzinową należy opuścić punktualnie o godzinie zakończenia przyjęcia, najpóźniej 10
minut po ustalonej godzinie.

4. Późniejsze opuszczenie sali urodzinowej jest jednoznaczne z rozpoczęciem naliczania
dodatkowej opłaty godzinowej wg cennika naszego studia.
Dane osobowe i wizerunek
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz 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, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz.
926).
2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć promocyjnych przez Organizatora podczas przyjęcia
urodzinowego oraz umieszczania ich na stronie internetowej itp. oraz w siedzibie Akademii
Tańca RAMADA. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w
w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować Akademię
Tańca RAMADA o swojej decyzji na piśmie. Akademia Tańca RAMADA niezwłocznie po
otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie.
Postanowienia końcowe
1. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu menu na prośbę rodzica), który
zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata itp.)
serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym na terenie naszego
studia.
2. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu lub tematyki urodzin należy zgłosić najpóźniej do 3 dni
przed planowanym przyjęciem (późniejsze dokonywanie zmian nie jest możliwe).
3. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu
odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub
pełnoprawny opiekun solenizanta. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody
na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.
4. W przypadku odwołania urodzin z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator
zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconej za przyjęcie zaliczki.

