
REGULAMIN URODZIN / IMIENIN  

1. Urodziny/ imieniny odbywają się po uprzedniej:  

- rezerwacji terminu  

- wpłaty zadatku w wysokości 150 zł lub 200 zł w przypadku zamówienia dodatkowego tortu. 

(zadatek pobierany na poczet urodzin nie podlega zwrotowi).  

- zgłoszenia liczby uczestników urodzin (maks. 30 osób). Każde dodatkowe dziecko / 20 zł - zgłoszenia 

wieku uczestników urodzin (do 11 lat).  

- wyboru zestawu urodzinowego:   

• Zestaw mini: tort, poczęstunek dla dzieci oraz nakrycie stołu zapewniają rodzice Jubilata. Ze 

względów higienicznych prosimy o nieprzynoszenie czekoladowych ciastek, ciastek z kremem itp. 

oraz dla bezpieczeństwa dziecka prosimy o nie przynoszenie lizaków oraz twardych cukierków.  

• Zestaw max nie zawiera tortu ( możliwość zamówienia zgodnie z obowiązującym cennikiem 

tortów dostępnych w Bawialni ), 

• Zestaw VIP zawiera tort foto do 8 dzieci 1 kg do 20 dzieci 1,5 kg 

2. Napoje gorące dla rodziców serwowane są za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem dostępnym 

w naszej kawiarence. Prosimy o nie przynoszenie kawy i herbaty. Istnieje możliwość wykupienia dla 

rodziców jednorazowej zastawy do tortu (talerzyki, kubeczki, łyżeczki - 10szt.-5 zł).  

Zestaw max oraz VIP zawiera poczęstunek, który jest wyłącznie dla dzieci, napoje bez ograniczeń 

dostępne w czasie trwania imprezy wydawane są na bieżąco. Do zestawu max oraz VIP przysługuje 1 

prezent niespodzianka przeznaczony dla 1 jubilata lub rodzeństwa.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia równowartości deklarowanej liczby gości zgodnie z 

wypisanym KP podczas wpłaty zadatku. W przypadku obecności na imprezie mniejszej liczby gości 

koszty nie ulegają zmianie.  

4. Rodzice mogą zmienić liczbę uczestników urodzin do 7 dni poprzedzającego dzień imprezy 

(osobiście wraz z dokumentem KP). Przy zmianie zestawu z większego na mniejszy należy dopłacić za 

zaproszenia lub je zwrócić. Liczba zaproszeń odpowiada liczbie zaproszonych gości przez Jubilata.  

5. W czasie trwania urodzin dzieci z zewnątrz mogą przyjść na zabawę do bawialni.  

6. Informujemy, iż posiadamy dwie salki urodzinowe, w których jednocześnie mogą odbywać się dwie 

imprezy urodzinowe.  

7. Urodziny trwają 2 godziny. Salkę należy opuścić na 15 minut przed końcem imprezy.  

8. Podczas urodzin organizujemy kolejno: malowanie twarzy, a po podaniu tortu (o pełnej godzinie) 

zabawy i konkursy.  

9. Bawialna nie ponosi odpowiedzialności za produkty żywnościowe wniesione na teren bawialni 

przez organizatora urodzin lub jego gości.  

10. Drogi rodzicu zadbaj, aby dzieci jadły i piły w salce urodzinowej przy stolikach.  

11. Urodziny kończą się o ustalonej godzinie. Za każde kolejne rozpoczęte 15 min. doliczona zostanie 

dopłata 50 zł.  



12. Wybrane przyjęcie urodzinowe upamiętniamy na zdjęciach, które za zgodą rodziców (opiekunów) 

mogą zostać umieszczone w galerii urodzinowej na stronie www.bawialniamadagaskar.pl.  

13. W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość zmiany terminu urodzin najpóźniej 1 dzień przed 

imprezą. Przełożone urodziny organizujemy wyłącznie w dniach od poniedziałku do czwartku, przy 

czym kwota zestawu nie ulega zmianie. Rezygnację z tortu należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed 

imprezą.  

14. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji urodzin: dekoracji sali, wprowadzenie osób trzecich z firm 

zewnętrznych tj. clowna itp. Muszą być uzgodnione z personelem Bawialni. 15. Za dzieci 

odpowiedzialność ponoszą rodzice lub pełnoletni opiekunowie.  

16. Rodzice organizując imprezę okolicznościową w Bawialni MADAGASKAR akceptują wszystkie 

punkty regulaminu oraz główny regulamin Bawialni.  

 

Życzymy wspaniałej zabawy!!! 


