
FORMULARZ REZERWACJI URODZIN

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna……………………………………..…..…………………………….………………………………………..……………..

Numer kontaktowy …………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………….…………….

Imię solenizanta……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

Planowana data przyjęcia urodzinowego……………………………………………………...………………………………...…………………………..

Godzina rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego (proszę zaznaczyć lub podkreślić preferowane godziny)

A) weekend
 11:00 – 13:00
 14:00 – 16:00
 17:00 – 19:00
 inne…………………………………

B) w tygodniu (poniedziałek lub piątek)  17:00-19:00        inna………………………..

Urodziny z okazji ukończenia…..…….……….…..lat

Liczba dzieci……………………………

Przedział wiekowy gości …………………………..………. lat

Zainteresowania solenizanta………………………………………………………………..…………………………..………………………………………………… 
………………………….....…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

W ramach przyjęcia urodzinowego oferujemy poczęstunek dla dzieci (np.: suszone owoce, chrupki kukurydziane, biszkopty,
ciastka bez cukru/owsiane, popcorn, chipsy jabłkowe lub inne w miarę dostępności)

Dodatkowe usługi:

 personalizacja urodzin (wybór wystroju tematu przewodniego/bohater urodzinek) – od 100zł
jaki?…………………………………………………………………………………………….

 kącik kawowy dla rodziców: kawa/herbata i słodkie przekąski - do 10 osób – 180zł, każda dodatkowa osoba 20zł



 odwiedziny żywej maskotki – 100zł/30min.
▪ L.O.L.     
▪ KUBUŚ PUCHATEK
▪ CHASE - PSI PATROL
▪ SKY – PSI PATROL
▪ MINIONEK
▪ BING
▪ DINOZAUR

 skręcanie baloników – 50zł
 malowanie buziek – 50zł
 balon duża cyfra napełniony helem -  50zł
 balony  kolorowe z helem – 8zł/os.
 drugi solenizant - 65zł
 inne dodatkowe usługi …………………..………………………………………………………………………………………………………………..….

Dodatkowe  uwagi …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….…..…

Oświadczenia i zgody
 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Słoneczna Wyspa- Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji

oraz Regulamin Urodzin oraz wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację 
Słoneczna Wyspa(RODO).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Słoneczna Wyspa - 
Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz.U.2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. (dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną.

……………………………………………………………………………………..
Data i podpis osoby dokonującej rezerwacji


