Skontaktuj się z nami!
tel. 663 605 099 lub 74 856 80 90
e-mail: kontakt@tommytoys.pl
www.event.tommytoys.pl

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ W "Sali Konstruktorów"
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Imprezy organizowane są w "Sali Konstruktorów" sklepu "Tommy Toys" w Świdnicy, przy ulicy Środkowej 5.
Rezerwacji wstępnego terminu imprezy można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na imprezy jest wplata zadatku.
Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i nie podlega zwrotowi w przypadku
odwołania.
Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 PLN. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku
ustalana jest indywidualnie.
Możliwa jest zmiana terminu i godziny imprezy pod warunkiem że nie koliduje z innymi wydarzeniami oraz
zostanie potwierdzona przez osobę obsługującą imprezy.
Zadatek wpłacony przez Zamawiającego podlega zwrotowi w podwójnej wysokości jeżeli impreza nie odbędzie
się z winy użyczającego.
"Sala Konstruktorów" jest do wyłącznej dyspozycji zamawiającego na czas trwania imprezy. Czas na opuszczenie
sali po zakończeniu imprezy wynosi 10 minut.
W czasie trwania imprezy goście mogą wchodzić i wychodzić z Sali oraz korzystać z toalety według potrzeb.
Całkowita ilość osób bawiąca się na sali nie może być większa jak określona w regulaminie Sali.
Nadzorem przebiegu oraz obsługą imprezy zajmuje się animator, opiekunowie lub wyznaczona przez nich osoba
(w zależności od indywidualnych ustaleń)
Opłata podstawowa za wynajęcie Sali ustalona jest w cenniku. Do tego kosztu należy doliczyć każdego gościa.
Od rodziców/opiekunów jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
Wszelkie zmiany należy zgłaszać najpóźniej na 4 dni przed Imprezą.
Rozliczenie imprezy następuje na podstawie Zamówienia Organizacji Imprezy oraz zrealizowanych dodatkowych
usług i świadczeń zamówionych podczas Imprezy. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek,
Zamawiający reguluje nie później niż w dniu odbywającej się imprezy.
Zamawiający imprezę jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na Przyjęcie.
Rzeczy nieujęte lub nie uwzględnione w zamówieniu organizacji imprez Zamawiający dostarcza na salę we
własnym zakresie.
Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Sali.
Spożywanie go poza jej obrębem jest zabronione.
Podpisanie Zamówienia organizacji imprezy jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Sali oraz
Organizacji imprez.
Uczestników Imprezy obowiązuje regulamin obiektu "Sala Konstruktorów" oraz Regulamin organizacji imprez.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

