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REGULAMIN ORGANIZACJI WARSZTATÓW URODZINOWYCH: 

1. Warsztaty odbywają się w Bawialni Kic-Kic, ul. Kochanowskiego 6a w Pruszczu Gdańskim, po wcześniejszej rezerwacji terminu, której można dokonać 

osobiście lub telefonicznie pod nr 796-050-213. 

2. W terminie 7 dni od daty rezerwacji urodzin należy podpisać umowę oraz wpłacić zadatek w wysokości min. 150zł. 

Nie wpłacenie zadatku, bądź brak podpisania umowy powoduje, że rezerwacja przepada.  

3. Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest bezzwrotny.  

4. Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 2 godziny. Ostatnie 15 minut jest czasem spędzanym wyłącznie na Głównej Sali Zabaw. 

5. Czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości. Wyłącznie Jubilatowi i jego rodzicom udostępniamy salę Kosmiczną 

najwcześniej na 10 min(!) przed przyjęciem, reszta gości powinna przyjść punktualnie o godzinie rozpoczęcia przyjęcia. 

6. Zamawiający jest odpowiedzialny za punktualne wyjście wszystkich gości. Pozostanie na terenie Kic-Kic dłużej niż 10 min. po przyjęciu skutkuje 

naliczeniem dodatkowych opłat w wysokości 20 zł za każde kolejne 5 min. 

7. Podana w umowie MAKSYMALNA liczba gości, to liczba WSZYSTKICH potencjalnie zapraszanych dzieci. Liczba uczestników imprezy urodzinowej NIE 

MOŻE przekraczać 20 dzieci. 

8. Imprezy powyżej 20 dzieci mogą odbywać się wyłącznie przy udziale Klauna Wojtka i w terminie, w którym może się on pojawić. 

9. Zamawiający zobowiązany jest do określenia ostatecznej liczby gości do dnia wskazanego w umowie i rozliczenia się z niej, nawet jeśli liczba dzieci 

zmniejszy się w dniu przyjęcia urodzinowego. W przypadku powiększenia liczby gości, Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z 

obowiązującym cennikiem. 

10. Ostateczna liczba gości NIE MOŻE być większa niż MAKSYMALNA liczba gości podana w umowie. Nie dotrzymanie tej zasady, skutkować będzie 

naliczeniem DODATKOWEJ opłaty, w wysokości 70zł za każde dziecko ponad zadeklarowaną w umowie liczbę. 

11. Zgłaszanie ostatecznej ilości gości powinno odbywać się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem SMS, dzięki czemu zmiana liczby gości zostaje 

udokumentowana. Zgłaszanie liczby gości telefonicznie lub osobiście nie jest wystarczającą formą i nie gwarantuje  wprowadzenia zmian. 

12. Poczęstunek, który zapewniamy, jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców, zapewnia Zamawiający i ponosi za niego 

wyłączną odpowiedzialność. 

13. Podczas zabaw wykorzystywane są wyłącznie przybory i pomoce przygotowane przez pracowników Kic-Kic np. piniaty, materiały potrzebne do 

wykonania prac plastycznych itp. 

14. Ze względów higienicznych poczęstunek dla dzieci musi być spożywany wyłącznie w przeznaczonej do tego celu sali. 

15. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie całej Bawialni. 

16. Zakup i dostarczenie tortu pozostaje po stronie zamawiającego przyjęcie i to on ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność. 

17. Dopuszczamy użycie TYLKO jednej racy o długości maksymalnej do 12cm. Personel ma prawo odmówić użycia dłuższej lub większej ilości rac, gdyż 

mogłoby to skutkować uruchomieniem systemu przeciwpożarowego.  

18. Wszelkie zmiany w umowie, należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed urodzinami. Dotyczy to również zwiększenia maksymalnej ilości gości w 

umowie. Personel Kic-Kic zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzenia zmian zgłoszonych po tym terminie.  

19. Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Kic-Kic. 

20. Za gości uważane są dzieci od 1 r.ż. Dzieci do 3r.ż. pozostają pod opieką rodziców i to oni ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.  

21. Zalecamy, by w czasie imprezy urodzinowej obecni byli jedynie rodzice Jubilata\ki, oraz rodzice dzieci do 3 r.ż.  

22. Zamawiający przyjęcie, lub inna osoba dorosła powinna przebywać na terenie Kic-Kic i odpowiadać za gości. 

23. Opiekunowie pozostający na terenie Kic-Kic podczas przyjęcia urodzinowego, powinni przebywać wyłącznie w wyznaczonej do tego celu sali dla 

rodziców. Wyjątkiem są opiekunowie dzieci do lat 3, oraz rodzice dzieci wyraźnie domagających się ich pozostania na Sali zabaw.  

24. Organizator zapewnia rodzicom osobną salę, termos z kawą oraz herbatą, cukier, mleko, oraz półmiski na ciasto. Nóż do pokro jenia ciasta zostaje 

przekazany na ręce Zamawiającego i to Zamawiający jest za niego odpowiedzialny do momentu przekazania noża pracownikowi Bawialni, który odkłada 

nóż w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

25. Zamawiający ma możliwość samodzielnego spakowania poczęstunku dla rodziców i zabrania go do domu. Pozostawienie ciast na stole po 

zakończeniu imprezy jest rozumiane jako przyzwolenie na jego utylizację.  

26. Na terenie Bawialni mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby, po wypełnieniu odpowiednich oświadczeń i zgód. 

27. NA TERENIE BAWIALNI OBOWIĄZUJE NAKAZ ZMIANY LUB ZDJĘCIA OBUWIA 

28. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Bawialni Kic-Kic. 


