REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ URODZINOWYCH
W PARKU TRAMPOLIN PARABOLA
1. Zasady organizacji imprez okolicznościowych w Parku [„Zasady”] stanowią
uzupełnienie postanowień Regulaminu Parku; Korzystający zobowiązany jest do
przestrzegania Regulaminu oraz Zasad.
2. Korzystający winien się zapoznać z treścią Zasad przed rozpoczęciem imprezy
okolicznościowej.
3. Osoba zainteresowana dokonuje wstępnej rezerwacji terminu imprezy
okolicznościowej w Parku osobiście lub poprzez formularz na stronie internetowej
parku. W ten sam sposób osoba zainteresowana ustala z Organizatorem szczegóły
imprezy (czas trwania, catering, napoje itp.) oraz jej cenę, stanowiącą podstawę
uiszczenia zadatku.
4. Potwierdzenie rezerwacji powinno nastąpić w ciągu 3 (trzech) dni roboczych
poprzez wpłatę zadatku na rachunek bankowy Organizatora - Times spółka z
ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa (nr 25 1600 1462 1811 6512
4000 0001) lub w kasie Kawiarni w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Orzeszkowej 4.
5. Potwierdzenie wpłaty zadatku na rachunek należy przesłać e-mailowo na adres:
bistro@parkparabola.pl w terminie wskazanym w punkcie 4 powyżej.
6. Brak potwierdzenia rezerwacji w sposób i w terminie określonym w punkcie 4 i 5
powyżej powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej chyba, że zostanie ustalone
inaczej.
7. Zadatek jest bezzwrotny i po wykonaniu usługi zostaje zaliczony na poczet jej ceny
imprezy.
8. Potwierdzenie rezerwacji (wpłata zadatku) jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu oraz Zasad przez Korzystającego.
9. Cena imprezy uzależniona jest od wybranego przez Korzystającego zakresu usług
świadczonych przez Organizatora oraz zadeklarowanej ilości uczestników imprezy.
10. Wysokość zadatku to kwota ustalona według aktualnego cennika.

11. Rozliczenie zadatku następuje w dniu imprezy, bezpośrednio po jej zakończeniu,
chyba, że zostanie ustalone inaczej. W przypadku uczestnictwa w imprezie większej,
niż zadeklarowana pierwotnie, liczby uczestników, cena imprezy wzrośnie za każdego
dodatkowego uczestnika zgodnie z aktualnym cennikiem plus ew. koszty z tym
związane.
12. Uczestnikami imprezy okolicznościowej mogą być dzieci tylko powyżej 3 roku życia.
13. Organizator zapewnia instruktora / animatora, który w poszczególnych pakietach
prowadzi zajęcia/ zabawy sportowe w trakcie imprezy.
Na jednego instruktora / animatora nie może przypadać więcej, niż 13 uczestników
imprezy.
14. W przypadku organizacji imprezy dla grupy powyżej 13 uczestników, ze względu
na bezpieczeństwo i dobrą zabawę uczestników imprezy, Korzystający ma obowiązek
wynająć u Organizatora dodatkowego instruktora / animatora.
15. Organizator daje możliwość organizacji urodzinek dla więcej niż jednego
solenizanta za dodatkową opłatą.
16. Podczas imprezy zarezerwowana część Parku (salka) pozostaje wyłącznie do
dyspozycji jej uczestników.
17. Uczestnicy imprezy mogą wejść do wynajętej salki urodzinowej na 10 minut przed
rozpoczęciem imprezy oraz muszą opuścić ją do 5 minut po jej zakończeniu. W
przeciwnym razie pozostanie uczestników w wynajętej salce będzie traktowane, jako
przedłużenie imprezy. Przedłużenie imprezy jest możliwe jedynie w przypadku braku
kolejnej rezerwacji. W przypadku określonym powyżej cena imprezy wzrośnie o
dodatkową opłatę, ustaloną zgodnie z aktualnym cennikiem.
18. Po zakończeniu imprezy uczestnicy oddają opaski instruktorowi i od tego
momentu nie mogą korzystać z atrakcji oferowanych przez Park Trampolin Parabola.
19. Przynoszenie oraz spożywanie przez uczestników i opiekunów / rodziców w trakcie
imprezy okolicznościowej własnej żywności oraz napojów wymaga uprzedniego
uzgodnienia tego z Organizatorem w ramach szczegółów imprezy. W pozostałym
zakresie jest ono zabronione.
20. Wszelkie zmiany dotyczące ustalonego pakietu z Organizatorem imprezy należy
zgłaszać najpóźniej na 5 dni przed imprezą okolicznościową natomiast ilości osób
najpóźniej 3 dni.
21. Organizator nie zapewnia obsługi kelnerskiej.

22. Organizator zapewnia zastawę dla uczestników imprezy w ilości ustalonej
w szczegółach imprezy.
23. Wszelka konsumpcja w trakcie imprezy powinna mieć miejsce wyłącznie
w miejscach do tego wyznaczonych – przy stolikach. Zabrania się korzystania
z trampolin lub innych urządzeń Parku atrakcji z jedzeniem lub piciem.
24. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez uczestników
imprezy odpowiada Korzystający, który dokonał rezerwacji imprezy.
25. Korzystający, który dokonał rezerwacji imprezy zobowiązany jest zapewnić jej
małoletnim uczestnikom opiekę pełnoletniego opiekuna, który będzie obecny na
obiekcie przez jej cały okres trwania.
26. Za szkody wyrządzone przez uczestników imprez okolicznościowych
odpowiedzialność ponosi Korzystający, który dokonał rezerwacji imprezy.

