REGULAMIN URODZIN
W PARKU ROZRYWKI BOUNCE
1. Rezerwacji terminu urodzin można dokonać osobiście poprzez wypełnienie formularza
rezerwacji lub telefonicznie.
2. Potwierdzeniem rezerwacji pokoju urodzinowego jest uiszczenie opłaty za co najmniej
połowę uczestników. Zadatek musi zostać uiszczony co najmniej 2 tygodnie przed planowaną
datą urodzin. Wpłaty należy dokonywać osobiście w siedzibie Parku Rozrywki Bounce bądź
przelewem na numer konta: ING Bank Śląski 07 1050 1012 1000 0090 3141 9733, tytułem:
IMIĘ NAWISKO, DATA I GODZINA URODZIN.
3. Wpłata zadatku jest potwierdzeniem akceptacji warunków regulaminu organizowania urodzin
oraz regulaminu Parku Rozrywki Bounce.
4. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostaje usunięta z
systemu rezerwacji Parku Rozrywki Bounce
5. Zadatek wpłacony jest przez zamawiającego na konkretny termin.
6. W przypadku zdarzeń losowych istnieje możliwość zmiany terminu urodzin pod warunkiem
zgłoszenia zaistniałej sytuacji co najmniej na 5 dni przed planowanymi urodzinami.
7. Najpóźniej w dniu odbywania się urodzin, organizator zobowiązany jest do przesłania drogą
mailową na adres: biuro@bouncepoland.pl, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Parku
Rozrywki Bounce, pełnej listy Gości (dzieci), którzy będą uczestniczyć w przyjęciu
urodzinowym.
8. Każdy z uczestników urodzin (dzieci), zobowiązany jest do posiadania oraz dostarczenia do
recepcji Parku Rozrywki Bounce stosownego oświadczenia wypełnionego oraz podpisanego
przez jego opiekuna/rodzica. W przypadku braku stosownego oświadczenia, uczestnik
urodzin nie zostanie wpuszczony na teren Parku Rozrywki Bounce.
9. Oświadczenie umożliwiające wstęp na teren Parku Rozrywki Bounce, można otrzymać w
recepcji Parku Rozrywki Bounce, bądź można je pobrać do samodzielnego wydruku na
stronie internetowej Parku Rozrywki Bounce pod adresem: www.bouncelublin.pl.
10. Pokój urodzinowy przeznaczony jest na 2 godziny zabawy od ustalonej godziny rozpoczęcia
urodzin. Pokój urodzinowy przewidziany jest do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości.
11. Pokoje urodzinowe udostępniane są 10 minut przed planowanymi urodzinami .
12. Opuszczenie pokoju urodzinowego powinno nastąpić w ciągu 5 minut po zakończeniu
ustalonego czasu.
13. Istnieje możliwość przedłużenia czasu zabawy uczestników urodzin na Sali zabaw w cenie 10
zł/1h za uczestnika. W celu przedłużenia czasu należy zgłosić się do Recepcji Parku Rozrywki

Bounce 30 minut przed planowaną godziną zakończenia przyjęcia urodzinowego. Możliwość
przedłużenia czasu zabawy dotyczy tylko przebywania na Sali zabaw (Strefa Bounce), nie
dotyczy przedłużenia czasu w pokoju urodzinowym, tym samym uczestnicy urodzin musza
opuścić pokój urodzinowy w czasie o którym mowa w punkcie nr. 12
14. Poczęstunek może odbywać się wyłącznie w pokoju urodzinowym.
15. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie dzieci.
16. Na terenie Sali zabaw i w czasie urodzin obowiązuje zakaz używania rac tortowych.
17. Pokój urodzinowy udostępniany jest na min. 7 dzieci. W przypadku mniejszej liczby
uczestników urodzin zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 7 dzieci.
18. W czasie zabawy na Sali zabaw oraz w czasie urodzin dzieci, rodzice i opiekunowie
zobowiązani są do noszenia skarpet zakupionych w Parku Rozrywki Bounce.
19. Opłatę za urodziny należy uregulować w kasie pod koniec trwania imprezy lub po jej
zakończeniu.
20. Opiekunowie dzieci na Salę zabaw mają wstęp bezpłatny.

