REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ URODZINOWYCH
W PARKU TRAMPOLIN PARABOLA
1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Parku Parabola.
Każdego Uczestnika imprezy obowiązują reguły zawarte w każdym z regulaminów
Parku Parabola.
2. Organizacją imprez, zajmuje się Times spółka z ograniczona odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Orzeszkowej 4,
tel. 515 995 695 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze
przedsiębiorców, pod nr 0000728602., wpisana w rejestrze REGON pod
nr 380016015 , o numerze NIP 652-174-29-19, zwana dalej organizatorem.
3. Wstępnej rezerwacji terminu na wynajęcie jednej z sal Parku Parabola można
dokonać osobiście, pod numerem telefonu 515 995 695 lub e-mailowo pod adresem
kontakt@parkparabola.pl.
4. Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona wpłatą zadatku na rachunek bankowy
25 1600 1462 1811 6512 4000 0001 Times spółka z ograniczona odpowiedzialnością
spółka komandytowa , 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Orzeszkowej 4. Zadatek
można opłacić także osobiście w Parku Trampolin Parabola przy ul. Orzeszkowej 4
w Czechowicach-Dziedzicach.
5. Brak przesłania potwierdzenia wpłaty zadatku lub opłaty na miejscu w przeciągu
3 dni od daty wstępnej rezerwacji powoduje jej anulowanie o ile nie zostało ustalone
inaczej.
6. Zadatek jest bezzwrotny i po wykonaniu usługi zostaje wliczony w jej cenę.
7. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
8. Rezerwacja terminu imprezy zostaje potwierdzona wpłatą zadatku przez DotPay
w ciągu 48 godzin od daty otrzymania e-maila potwierdzającego wstępną rezerwację.
Niedokonanie wpłaty w terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

9. Cena zorganizowania imprezy uzależniona jest od wybranego zakresu usług.
- Kwota zadatku wynosi 50% zamówionej usługi.
- Zadatek jest bezzwrotny i zostaje wliczony w ostateczny koszt usługi.
- Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków regulaminu.
- Całkowite rozliczenie następuje w dniu imprezy, bezpośrednio po jej zakończeniu,
chyba, że zostanie ustalone inaczej. Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić ilość
Uczestników nie później niż 5 dni przed datą organizacji imprezy. Ostateczny koszt
usługi kalkulowany jest na podstawie zadeklarowanej ilości uczestników, za wyjątkiem
sytuacji, w której liczba Uczestników zostanie powiększona wtedy Zamawiający
dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
10. Każdy z pakietów urodzinowych oferowanych przez Park przygotowany jest dla
grupy do 10 osób i 20 osób. Powyżej standardowej ilości osób w danym pakiecie
opłata za uczestnictwo w urodzinach pobierana jest tylko za rzeczywistą ilość
przybyłych gości.
11. Organizator zapewnia instruktora / animatora do prowadzenia aktywności
sportowych, który nie sprawuje opieki wychowawczej nad Uczestnikami imprezy.
12. Przy grupie powyżej 15 osób, ze względu na bezpieczeństwo i dobrą zabawę
uczestników przyjęcia, Zamawiający zobowiązany jest do wynajęcia dodatkowego
trenera. Pod nadzorem jednego trenera może przebywać maksymalnie 15
uczestników.
13. Poza indywidualnym klientem korzystać z infrastruktury sportowej mogą
wyłącznie uczestnicy imprezy.
14. Podczas imprezy sala pozostaje wyłącznie do dyspozycji zaproszonych gości.
15. Urodziny organizowane są dla osób powyżej 4 roku życia.
16. Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy liczony jest od ustalonej godziny.
Uczestnicy mogą wejść do sali 10 minut przed rozpoczęciem imprezy oraz muszą
opuścić salę do 10 minut po jej zakończeniu – dłuższe pozostanie w sali traktowane
jest jako przedłużenie imprezy i jest związane z dodatkowymi kosztami.
Przedłużenie imprezy jest możliwe jedynie w przypadku braku kolejnej rezerwacji.
Koszt ustalany jest indywidualnie na podstawie obowiązującego cennika.

17. Organizator zabrania przynoszenia oraz spożywania własnej żywności oraz
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, chyba że zostanie ustalone inaczej.
18. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać
najpóźniej na 5 dni przed przyjęciem urodzinowym.
19. Organizator nie zapewnia usług kelnerskich lecz umożliwia ew. obsługę
serwisową za dodatkową opłatą 50 zł.
20. Organizator zapewnia zastawę zgodną z wybranym pakietem jedynie
dla Uczestników imprezy.
21. Wszelkie produkty powinny być spożywane w miejscach do tego wyznaczonych –
przy stolikach. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję i korzystania z atrakcji
z jedzeniem lub piciem.
22. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez Uczestników
imprezy odpowiadają Rodzice/Opiekunowie lub Zamawiający.
23. Za dzieci, które pozostają bez swoich rodziców podczas przyjęcia urodzinowego,
odpowiada rodzic organizujący urodziny.
24. Co najmniej jeden z rodziców organizujących urodziny jest zobowiązany
do przebywania na terenie Parku Parabola przez cały okres trwania przyjęcia.
25. Wszelakie przedmioty (prezenty, zabawki, akcesoria, naczynia itp.) wnoszone
przez rodziców oraz dzieci są wyłącznie pod ich nadzorem. Za wszelkie uszkodzenia
tych rzeczy lub zaginięcia podczas przyjęcia właściciel ani personel nie odpowiadają.
26. Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za uniemożliwienie użycia przez dzieci
narzędzi ostrych - w tym noża do tortu, widelców oraz innych akcesoriów używanych
podczas przyjęcia. Jeśli rodzic dopuści do takiej sytuacji – ponosi za to pełnoprawną
odpowiedzialność.
27. Organizatorzy przyjęcia urodzinowego (rodzice) maja prawo do zaangażowania
animatora spoza Parku Parabola. Fakt taki są zobowiązani zgłosić personelowi 5 dni
przed planowanym terminem przyjęcia.

