
REGULAMIN i cennik PRZYJĘĆ URODZINOWYCH

     CENNIK BILETÓW URODZINOWYCH w tygodniu ( 2 godz. zabawy)
 

 Poniedziałek – Czwartek - 20,00 zł./os.       
Minimalna opłata za 10-ro dzieci

  
*    CENNIK BILETÓW URODZINOWYCH weekendowych( 2 godz. zabawy)
                      

Piątek - Sobota – Niedziela  - 25,00 zł./os.     
 Minimalna opłata za 10-ro dzieci

  Cena biletu zawiera:
 * korzystanie ze wszystkich atrakcji sali zabaw,
( trzypoziomowy małpi gaj, armatki pneumatyczne, urządzenie teleporter, podłoga interaktywna,     
  panele interaktywne, NOWOŚĆ - urządzenie interaktywne Knooker jedyne w okolicy,
„ laleczkownia” oraz wiele innych atrakcji)
*  rabatowy karnet dla jubilata ( 1 godzina zabawy gratis)
*  balony na zakończenie imprezy dla wszystkich uczestników zabawy urodzinowej.

Poczęstunek dla dzieci i gości dorosłych, zimne napoje, tort zapewniają rodzice według 
własnego uznania.
                                
Poczęstunek dla dzieci przez czas trwania imprezy odbywa się w oddzielnej salce 
urodzinowej przeznaczonej do wyłącznej dyspozycji Jubilata i jego Gości.

* Czas wynajmu salki na 2 godziny -  opłata w wysokości - 60.00zł  *
*  Salka jest udostępniana 15 minut wcześniej przed planowaną zabawą i zwalniana po

    2 godzinach przyjęcia

* Czas wynajmu salki liczony jest od ustalonej godziny rozpoczynającej oficjalny czas

   imprezy urodzinowej, a nie od momentu zebrania się wszystkich gości.

* Po upływie 2 godzin należy zebrać pozostały poczęstunek,a rzeczy

  niepotrzebne wrzucić do kosza.

  Nasz personel zawsze służy pomocą

* W salce kolorową zastawę do poczęstunku dla dzieci zapewniamy gratis( talerzyki,kubeczki,widelczyki i serwetki oraz

   wszelkie tematyczne miseczki, tacki pod poczęstunek)

* Ewentualne tematy zastawy należy ustalić wcześniej przy zamawianiu terminu urodzin.

* W/w zastawę rozstawiamy przed Państwa przybyciem i na ustaloną dzień wcześniej ilość gości.

* Do państwa dyspozycji dajemy również nóż i łopatkę oraz w przypadku okrągłych tortów- paterę.

Istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia w przypadku braku kolejnej rezerwacji, za każde
kolejne 30 minut – 50zł.



Gorące napoje dla rodziców (kawa, herbata) serwowane są za dodatkową opłatą według
cennika w kawiarence:

 NAPOJE GORACE

                CENNIK:

  Herbata czarna....................... 3,00 zł
  Herbata Earl Grey …............... 3,00 zł
  Herbata owocowa................... 3,00 zł
  Herbata zielona liściasta ….... 3,00 zł

  Kawa sypana ….....................   4,00 zł
  Kawa rozpuszczalna …..........  4,00 zł
  Kawa z ekspresu....................   5,00 zł
  Kawa espresso …...................   5,00 zł
  Latte  macchiato….................  7 ,00 zł

  

Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

Dodatkowe atrakcje:
* PINIATA cena 65 zł ( bez wkładu)  zabawa prowadzona przez personel

* MALOWANIE TWARZY  65 zł  ( od całej grupy )

( ze względów organizacyjnych decyzję o dodatkowych atrakcjach należy  podjąć w dniu rezerwacji )

  

     WAŻNE INFORMACJE:

*Po dokonaniu wstępnej rezerwacji terminu urodzin należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł w
ciągu 2 dni roboczych.

* Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto – szczegółowe dane otrzymają Państwo
u osoby przyjmującej rezerwację

*Zaliczka nie podlega zwrotowi natomiast w przypadku zdarzeń losowych możliwa jest zmiana
terminu.

*Dla rodziców i gości dorosłych rezerwowane są stoliki na głównej sali.
Jednorazowe talerzyki i kubeczki dla dorosłych przynoszą rodzice

*Ze względu higienicznych i bezpieczeństwa poczęstunek jest spożywany w strefach do tego
przeznaczonych.

Za gości na urodzinach odpowiedzialny jest prawny opiekun jubilata.

Rozliczenie następuje po zakończonej imprezie za faktyczną ilość przybyłych gości, poza
obowiązującą minimalną opłatą za 10-ro dzieci.
Wszelkie płatności w sali dokonujemy gotówką

Wszystkie dzieci oraz dorośli na salę wchodzą w skarpetkach !!!
- dotyczy również okresu letniego

Istnieje możliwość zakupu firmowych zaproszeń - koszt 0.50 gr. 1 szt.

ALADYN Sala Zabaw dla Dzieci ul. Mostowa 11 05-800 Pruszków tel. 509 094 374


