Regulamin imprez urodzinowych AcroAir
1. Organizatorem urodzin jest pełnoletnia osoba zamawiająca imprezę oraz wpłacająca zaliczkę.
2. Gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zaliczki 200zł w ciągu 2 dni od daty rezerwacji.
3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Istnieje możliwość rezygnacji i zwrotu wpłaconej zaliczki najpóźniej na 14 dni przed ustaloną
datą imprezy. Po tym terminie, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
istnieje możliwość przełożenia urodzin na inny wolny termin.
5. Najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem imprezy należy wpłacić resztę
standardowej ceny urodzin pomniejszoną o kwotę wpłaconej zaliczki.
6. Całkowite rozliczenie (za uczestników powyżej ustalonego limitu w cenie oraz zamówione
dodatkowe opcje) następuje najpóźniej w dniu imprezy.
7. Sala AcroSpace jest wynajmowana na wyłączność organizatorowi imprezy i jest do dyspozycji
uczestników zaproszonych przez organizatora na czas trwania imprezy.
8. Standardowy czas urodzin to 2 godziny, sala jest dostępna dla organizatorów 10 min przed
imprezą (czas organizacyjny dla gospodarzy) i 10 min po imprezie (czas na rozejście się gości i
gospodarzy), urodziny rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie. W przypadku
nieuzgodnionego wcześniej przedłużenia imprezy może zostać doliczona dodatkowa opłata.
9. Istnieje możliwość przedłużenia imprezy urodzinowej za dodatkową opłatą (100 zł za każde 30
min) po wcześniejszym uzgodnieniu.
10. Uczestnikami imprezy są wszystkie dzieci biorące udział w zabawie – Jubilat i zaproszeni przez
niego goście, oraz rodzeństwo.
11. W ramach podstawowej oferty cenowej AcroAir zapewnia: wynajęcie sali w ustalonych
godzinach, realizację wybranego scenariusza urodzin, gry i zabawy prowadzone przez animatorkę,
akcesoria i materiały niezbędne do gier i zabaw, zabawy akrobatyczne dla grupy prowadzone przez
dyplomowanego instruktora akrobatyki, uroczyste podanie tortu, dekorację sali, nakrycie stołów talerzyki, kubeczki, łyżeczki i serwetki (po 1 szt. dla każdego uczestnika imprezy), bazowy
poczęstunek (słodkie i słone przekąski, sok, woda), zaproszenia w wersji do druku oraz prezent niespodziankę dla Jubilata.
12. Organizator urodzin jest zobowiązany do pozostania w sali podczas trwania całej imprezy oraz
sprawowania opieki nad uczestnikami.
13. Animatorzy i trenerzy nie sprawują opieki nad uczestnikami imprezy urodzinowej oraz nie
ponoszą za nich odpowiedzialności.
14. Organizator imprezy ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne
wyrządzone przez uczestników imprezy.
15. AcroAir zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z przyjęcia urodzinowego na
swojej stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych w celach reklamowych i
marketingowych. W przypadku braku zgody na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem dziecka, należy
o tym powiadomić wysyłając maila na adres organizatora.
16. Uczestników oraz organizatora urodzin obowiązuje regulamin sali AcroSpace oraz regulamin
zajęć AcroAir.
14. Do udziału w urodzinach wymagana jest pisemna zgoda rodzica (formularz zgody jest dostępny
na stronie acroair.pl) ze względu na sportowy charakter imprezy.
15. Dane osobowe przetwarzane przez AcroAir są objęte polityką prywatności zgodnie z klauzulą
RODO (dostępna na stronie acroair.pl) i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przygotowania i
organizacji imprezy urodzinowej.
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