OFERTA

Urodzinowa
NA BASENIE I W RESTAURACJI PINI

Pakiet dla 10 osób
· 2,5h pobytu w części basenowej wraz z konsumpcją
w restauracji (na balkonie) w tym godzina zabawy
z animatorem na basenie
· wejście 2 opiekunów na basen
· zastawa wraz ze sztućcami i serwetkami

280zł

Poczęstunek
· przekąski (paluszki, ciastka, popcorn) 10zł/op
· frytki 16zł/400g
· mini burgery
kurczak/sałata/ogórek/ketchup/majonez 12zł/szt
wołowina/sałata/pomidor/musztarda/ketchup 14zł/szt

· spaghetti bolognese 16zł/porcja
· nuggetsy, frytki, ketchup 16zł/porcja
· szaszłyki owocowe 8zł/szt
· placuszki bananowe z karmelem i piankami 7zł/szt
· panna cotta z musem truskawkowym 10zł/szt
· galaretka z owocami 8zł/szt

Dodatkowo
· dodatkowy opiekun rozlicza się indywidualnie w kasie basenu
· przedłużenie opieki animatora 80zł/h
· balony z helem 6zł/szt

Informacje dodatkowe
Oferta przeznaczona dla dzieci w wieku 4-13 lat.
W sytuacji przekroczenia czasu 2,5h opiekun grupy organizujący
urodziny uiszcza opłatę w kasie basenu 30gr/min od osoby.
Przed rozpoczęciem urodzin obowiązkowo odbywa się
rozmowa z ratownikiem na temat bezpieczeństwa.
Podczas przyjęcia należy przestrzegać Regulaminu restauracji Pini
oraz Regulaminu Centrum Rekreacyjno-Sportowego.
Powstałe szkody podczas trwania uroczystości pokrywa organizator.
Tort - możliwy we własnym zakresie z udokumentowanym
pochodzeniem (paragon lub faktura z cukierni/piekarni).

Rezerwacji terminu należy dokonać w restauracji
lub pod numerem tel. 535 327 368
z conajmniej tygodniowynm wyprzedzeniem.

Regulamin
1. Impreza urodzinowa organizowana jest w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej
Górze przy ul. Sulechowskiej 41. Zaplanowany czas imprezy obejmuje pobyt na hali
basenowej pod opieką animatora - ratownika oraz konsumpcję w restauracji Pini
na tzw. części mokrej na balkonie.
2. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej można dokonać osobiście w restauracji Pini
lub telefonicznie pod numerem 535-327-368.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokoći 50zł płatne gotówką w kasie
restauracji, która będzię odciągnięta od końcowego rachunku.
4. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zapoznaniem i przestrzeganiem warunków
regulaminu ogólnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz regulaminu hali basenowej
i Restauracji Pini.
5. Rezerwacja terminu imprezy, bez opłacenia zaliczki przez zamawiającego, jest ważna
przez 5 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia dokumentu zamówienia.
W razie braku wpłaty zaliczki w terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
6. Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 2,5 godziny, liczone od momentu
przekroczenia kas basenowych do momentu opuszczenia płatnej strefy obiektu.
7. W przypadku przekroczenia limitu czasu basenowego zamawiający zobowiązany jest
do opłacenia dodatkowego pobytu na basenie w kasie CRS– 30 gr/min. za osobę.
8. Minimalna liczba uczestników imprezy urodzinowej wynosi 10 dzieci, a maksymalna 15.
Za uczestnika uważa się dziecko w wieku od 4 do 13 roku życia.
9. Na grupę 15 dzieci przypada 2 opiekunów.
10. Zabrania się przynoszenia na przyjęcie własnego jedzenia i picia.
11. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek dla uczestników imprezy
urodzinowej może być spożywany wyłącznie w tzw. części mokrej restauracji na basenie.
12. Rzeczywisty koszt imprezy wyliczany jest indywidualnie w oparciu o
ustalone menu, zakres opieki animatora i planowaną liczbę gości.
13. Płatność następuje gotówką lub kartą płatniczą po zakończonej imprezie
w kasie restauracji.
14. Ratownik oraz ustaleni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci
na hali basenowej. Restauracja oraz obsługa nie odpowiada za bezpieczeństwo
dzieci podczas trwania imprezy.

