
Warszawa, dn………………….. 

UMOWA NA ORGANIZACJĘ URODZIN 

Umowa zawarta została pomiędzy KONSTRUKTORZY Monika Klepacka, ulica Młoda 18/20, 04-975 

Warszawa, NIP 527 286 333 8 reprezentowaną przez Monikę Klepacką, zwaną dalej organizatorem, a 

osobą rezerwującą: 

……………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

…………………………………………………… 
(telefon) 

……………………………………………………. 
(e-mail) 

Umowa dotyczy organizacji urodzin dla dziecka w Edukacyjnej Sali zabaw Konstruktor. 

SZCZEGÓŁY UMOWY 

Imię Jubilata: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Wiek: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Liczba gości: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data imprezy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Godzina: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tematyka urodzin: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Poczęstunek: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun 

jubilata. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez gości 

urodzinowych. 

2. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach. 

3. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego maksymalnie świętować może dwóch jubilatów. 

4. W ramach przyjęcia urodzinowego sala jest zamknięta na wyłączność jubilata i jego gości. 

§ 2 Czas trwania przyjęcia urodzinowego 

1. Organizator zapewnia przeprowadzenie przyjęcia urodzinowego trwającego 2 godziny (120 minut). 

Organizator może zezwolić na przedłużenie przyjęcia urodzinowego (opłata zgodna z cennikiem) jeśli 

nie koliduje to z organizacją kolejnego przyjęcia urodzinowego w tym dniu.  

2. Sala jest udostępniona 15 minut przed planowaną godziną przyjęcia urodzinowego. Po urodzinach 

jubilat wraz z gośćmi jest zobowiązany do opuszczenia sali w przeciągu 20 minut, następnie zostanie 

naliczona opłata zgodnie z cennikiem. 

 

 

 



§ 3 Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego 

1. Rezerwacja na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie: 

+48 504 174 487. Podczas rezerwacji należy podać termin oraz godzinę przyjęcia urodzinowego, 

planowaną liczbę gości.  

2. Rezerwujący zobowiązuje się do wpłaty zadatku w wysokości 200 złotych w przeciągu 3 dni od 

rezerwacji terminu urodzin. 

3. W przypadku odwołania imprezy w danym terminie, zadatek nie jest zwracany, natomiast możliwe 

jest wyznaczenie nowego terminu urodzin w czasie nieprzekraczalnym 3 miesiące od daty podpisania 

umowy, gdy rezerwujący poinformuje organizatora o zaistniałej sytuacji minimum 14 dni przed 

planowaną datą urodzin. 

4. Numer konta do wpłaty zadatku: 33 1140 2004 0000 3002 7796 1611. Tytułem: Imię i nazwisko 

jubilata, wiek, data przyjęcia urodzinowego, godzina przyjęcia urodzinowego.  

§ 4 Organizacja przyjęcia urodzinowego 

1. Rezerwujący jest zobowiązany do potwierdzenia ostatecznej liczby gości na 2 dni przed 

urodzinami. Przy braku potwierdzenia ostatecznej liczby gości, przyjęcie przygotowane jest zgodnie z 

liczbą osób podanych przy rezerwacji. 

2. Rezerwujący jest zobowiązany powiadomić na 7 dni przed urodzinami o dodatkowych atrakcjach 

(piniata, malowanie buzi, tatuaże brokatowe, tematyka urodzin, catering dla rodziców, tematyczna 

zastawa).  

3. Organizator zapewnia podczas urodzin animatora/instruktora, który przeprowadza urodziny oraz 

jedną osobę do obsługi barku (kawa/herbata).  

4. Rezerwujący ma możliwość przyniesienia poczęstunku dla rodziców, musi zapewnić jednorazową 

zastawę. 

5. Organizator zapewnia jednorazową zastawę dla rodziców do tortu. 

6. Organizator nie zapewnia tortu.  

7. Organizator zapewnia poczęstunek dla gości urodzinowych zgodnie z dokonanym przez 

rezerwującego wariantem poczęstunku. 

8. Organizator zapewnia upominek dla Jubilata. 

§ 5 Płatności 

1. Rozliczenie za organizację przyjęcia urodzinowego następuje gotówką/kartą, w dniu przyjęcia. 

§ 6 Siła wyższa 

1. Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień 

zawartych w Formularzu Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało 

spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, 

działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź. 

§ 7 Dane osobowe i wizerunek 

1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO 

informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem 

Danych. 

2. Podczas przyjęcia urodzinowego organizator nie wykonuje zdjęć, na których uwiecznieni są Klienci, 

jubilat oraz goście urodzinowi.  

 



§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Rezerwując oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu. 

2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada 

pełnoprawny opiekun jubilata. 

3. Rezerwującego obowiązuje cennik aktualny w dniu podpisywania umowy o organizację przyjęcia 

urodzinowego.  

4. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje regulamin sali zabaw oraz regulamin przyjęcia 

urodzinowego.  

 

………………………………………..       ……………………………………….. 

(Rezerwujący)        (Organizator) 

 


