Regulamin ,,Urodziny na sportowo w Aqua - Zdroju''

1. Urodziny na sportowo odbywają się na obiekcie sportowym Aqua Zdrój Wałbrzych w Wałbrzychu przy ul.
Ratuszowej 6.
2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać telefonicznie pod nr telefonu 602 752 202.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie 280 zł w przypadku opcji z cateringiem i 100 zł w przypadku
opcji bez cateringu na konto o nr 91 1020 5095 0000 5102 0103 1517 PKO BP SA tytułem: imię dziecka,
data urodzin na 5 dni przed planowanym wydarzeniem.
4. W udokumentowanej sytuacji jest możliwość przełożenia urodzin na inny termin. W przypadku całkowitego
odwołania urodzin zaliczka nie zostaje zwrócona klientowi.
5. Przebieg imprezy, menu, dobór aktywności fizycznej ustala się minimum na 5 dni przed planowanym
wydarzeniem.
6. Rodzice dzieci biorących udział ponoszą odpowiedzialność za stan zdrowia swojego dziecka oznajmiając, że
jest w pełni zdrowy i zdolny do wykonywania ćwiczeń fizycznych,
brak jest przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych dla wykonywania przez niego ćwiczeń fizycznych,
zrzeka się wszelkich roszczeń względem Organizatorów związanyych z nieprawidłowością oświadczeń, o
których mowa w pkt 6.
7. W przypadkach kontuzji dziecka/niemożności wykonywania określonej aktywności fizycznej rodzic jest
zobowiązany do poinformowania o tym Managera Aqua Zdrój Squash and Fitness Center drogą mailową:
k.pietrzak@aqua-zdroj.pl
8. Do dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest sala fitness wraz z
animatorem oraz zarezerwowane stoliki w sali konferencyjnej/restauracji Aqua Zdrój.
9. Organizator w cenie pakietu podstawowego urodzin zapewnia wodę mineralną.
10.Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą zgodna z
cennikiem dostępnym w naszej restauracji.
11.Jubilat oraz zaproszeni goście podczas trwania urodzin pozostają pod opieką jednego z opiekuna
prawnego/rodzica dziecka.
12.Animator odpowiedzialny jest za poprowadzenie zajęć sportowych podczas trwania urodzin.
13.Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników urodzin.
14.Aqua Zdrój Squash and Fitness Center zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wybranych zdjęć z przyjęcia
na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice Jubilata
nie wyrażają zgody na wykorzystanie zdjęć z udziałem ich dziecka, należy powiadomić o tym menagera
Aqua Zdrój Squash and Fitness Center drogą e-mailową na adres: k.pietrzak@aqua-zdroj.pl
15.W sprwach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu ogólnego
Aqua Zdrój Squash and Fitness Center.

