Regulamin usługi URODZINY NA SPORTOWO

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2019
Prezesa Zarządu
Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum
Sportowo-Rekreacyjne „AQUA_ZDRÓJ” Sp. z
o.o. w Wałbrzychu
z dnia 7 stycznia 2019 roku

1. Urodziny na sportowo odbywają się na terenie Squash&Fitness Center w Centrum Aktywnego
Wypoczynku „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych.
2. Urodziny odbywają się wyłącznie w soboty i w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w
godzinach od 12:30 do 17:30.
3. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać telefonicznie pod nr: 602 – 752 – 202
4. Koszt organizacji urodzin na sportowo dla grupy 10 dzieci wynosi 500,00 zł. Oplata dodatkowa za każde
kolejne dziecko wynosi 40 zł.
5. Na należność, o której mowa w ust. 4 składają się następujące usługi:
1) rezerwacja sali ﬁtness oraz kortu do squasha wraz z dekoracją okolicznościową
2) organizacja zajęć ruchowych z niezbędnym sprzętem sportowym
3) opiekę animatora gier i zabaw ruchowych
4) poczęstunek w formie bufetu w skład którego wchodzi: danie główne do wyboru spośród ustalonych
w menu, przekąski, tort, woda, napoje, szampan bezalkoholowy
5) zaproszenia dla gości Jubilata
6. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie 300 zł zaliczki na konto o nr 91 1020 5095 0000 5102 0103
1517 PKO BP SA tytułem: imię dziecka, data i godzina urodzin lub na kasie strefy Squash&Fitness Center
na 5 dni przed planowanym wydarzeniem.
7. Rozliczenie należności z tytułu organizacji urodzin następuje bezpośrednio po zakończeniu usługi.
8. W urodzinach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci powyżej 6-tego roku życia. Dopuszcza się
uczestnictwo młodszych dzieci, pod warunkiem, że jest to rodzeństwo jubilata i znajduje się pod ciągłą
opieką dorosłej osoby.
9. W udokumentowanej sytuacji (zdarzenie losowe, choroba) jest możliwość przełożenia urodzin na inny
termin. Informacja o potrzebie przełożenia urodzin powinna być złożona najpóźniej 3 dni robocze przed
planowanym terminem organizacji urodzin.
10. W przypadku całkowitego odwołania urodzin na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym
terminem, zaliczka podlega zwrotowi. W przypadku odwołania lub zmiany terminu urodzin, na mniej
niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem, 50 % zaliczki podlega zwrotowi.
11. Przebieg imprezy, menu, dobór aktywności ﬁzycznej ustala się minimum na 5 dni przed planowanym
wydarzeniem.
12. Rodzic jubilata, po uzgodnieniu szczegółów i terminu wraz z zaproszeniami otrzymuje oświadczenie
klienta wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) (wzór załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 2/2019). Oświadczenie to zawiera wykaz wszystkich dzieci, biorących udział w urodzinach
wraz z odpowiednimi informacjami dotyczącymi uwarunkowań zdrowotnych lub zastrzeżeń
dotyczących produktów spożywczych.
13. Rodzice dziecka biorącego udział w usłudze: „urodziny na sportowo” ponoszą odpowiedzialność za stan
zdrowia swojego dziecka oznajmiając, że jest w pełni zdrowe, zdolne do wykonywania ćwiczeń
ﬁzycznych, brak jest przeciwskazań lekarskich i zdrowotnych do brania przez nie udziału w grach i
zabawach ruchowych.
14. W przypadku kontuzji dziecka / niemożności wykonywania przez dziecko określonej aktywności
ﬁzycznej rodzic jest zobowiązany do poinformowania o tym managera Aqua Zdrój Squash&Fitness
Center drogą mailową: urodziny@aqua-zdroj.pl
15. Do dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej pozostaje sala ﬁtness wraz z
animatorem gier i zabaw oraz jeden z kortów do squasha, na którym przygotowany jest urodzinowy stół
wraz z poczęstunkiem.
16. Urodziny łącznie trwają 2 godziny: 1h 15 min – gry i zabawy sportowe, pozostałe 45 minut to
poczęstunek oraz tort urodzinowy z Restauracji Aqua Zdrój serwowany na korcie do squasha.
17. Animator odpowiedzialny jest za bezpieczne poprowadzenie zajęć sportowych oraz sprawuje opiekę
nad dziećmi podczas poczęstunku.
18. Zlecający organizację urodzin w wyniku rażącego nadużycia ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez uczestników urodzin.
19. Dziecko w trakcie urodzin powinno mieć ubranie niekrępujące ruchów oraz zmienne obuwie z
podeszwą typu non-marking (nie pozostawiające śladów na parkiecie, z reguły z jasną podeszwą).

Zasady dotyczące obuwia zmiennego obowiązują także rodziców i opiekunów dzieci przebywających na
Sali fitness lub korcie do squasha.
20. Aqua Zdrój Squash&Fitness Center zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z przyjęcia
na swojej stronie oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice nie wyrażają
zgody na wykorzystanie zdjęć z udziałem ich dziecka, należy powiadomić o tym managera Aqua Zdrój
Squash&Fitness Center drogą mailową: urodziny@aqua-zdroj.pl. W przypadku braku zgody, rodzic
zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zakazie wykorzystywania wizerunku dziecka.
21. Płatność za usługę możliwa jest wyłącznie: przelewem na wskazane konto bankowe, gotówką, kartą
płatniczą lub kartą rabatową, ale bez możliwości rabatowania usługi na strefie Squash&Fitness Center.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu
ogólnego Aqua Zdrój Squash&Fitness Center.

