
REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI
 Organizacja urodzin jest możliwa w weekendy oraz dni powszednie w terminie, wolnym od 

prowadzonych przez Słoneczna Wyspa – Centrum Kreatywnej Zabawy i Edukacji innych zajęć i 
imprez, po wcześniejszej rezerwacji.

 Godziny organizacji przyjęć urodzinowych w ramach tzw. setów godzinowych. Dostępne są 
następujące godziny:  

 weekend: 12:00-14:00; 15:00-17:00

 w tygodniu (poniedziałek lub piątek): 17:00-19:00

Istnieje możliwość dostosowania innych godzin po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.

 Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuj ą rodzice solenizanta.

 W przyjęciu urodzinowym nie uczestniczą rodzice pozostałych gości urodzinowych.

 Prowadzeniem przyjęcia urodzinowego zajmuje się animator.

 Spożywanie posiłków dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejsca.

 Za dostarczenie tortu urodzinowego dla gości urodzinowych odpowiedzialn i są rodzice 
solenizanta.

 Organizator w ramach przyjęcia urodzinowego zapewnia dekoracje urodzinowe, poczęstunek 
dla gości w formie zdrowych przekąsek, soki 0,2l/os.  i wodę (bez ograniczeń), animatora 
zabaw.

 Podczas jednego przyjęcia urodzinowego maksymalnie świętować może dwóch solenizantów,  
po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

 W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego, lokal Słoneczna Wyspa – Centrum 
Kreatywnej Zabawy i Edukacji  zostaje udostępniony na wyłączność  gości urodzinowych.

 Istnieje możliwość wniesienia własnych przekąsek po uzgodnieniu warunków z organizatorem.

 Rezerwacji można dokonywać telefonicznie tel. 797304848 lub mailowo: 
centrumslonecznawyspa@gmail.com. 



 Wymagana jest bezzwrotna zaliczka w wysokości 100zł wpłacona na miejscu lub na konto w 
ciągu 3 dni od rezerwacji terminu (otrzymania kalkulacji na podstawie wypełnionego 
formularza).

         Dane do przelewu      :

Fundacja Słoneczna Wyspa  ul. Żwirki i Wigury 6, 80-463 Gdańsk
nr konta: 33 8309 0000 0080 0489 2000 0030 
w tytule należy wpisać termin urodzinek i oraz imię i nazwisko solenizanta

 Wstępna kalkulacja przeprowadzana jest na podstawie wypełnionego formularza rezerwacji 
urodzin.

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, nie później niż 7 dni przed 
planowaną imprezą oraz zwrotu wpłaconej zaliczki w terminie 7 dni od momentu odwołania 
rezerwacji.

 Po zatwierdzeniu warunków rezerwacji nie ma możliwości rezygnacji z  dodatkowych atrakcji 
urodzinowych.

 Ostateczną liczbę gości należy podać najpóźniej 3 dni przed planowanym przyjęciem 
urodzinowym.

 W razie nieobecności gości urodzinowych wymagana jest opłata za deklarowaną liczbę gości.

 Końcowe rozliczenie odbywa się bezpośrednio po wykonaniu usługi.

Czas trwania  :
1. Przyjęcie urodzinowe trwa ok. 2 godziny zegarow e. Wydłużenie czasu trwania przyjęcia 

urodzinowego jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem, c o może 
wiązać się również z dodatkową opłatą - dodatkowa godzina 150zł

2. Na przyjęcie urodzinowe można przybyć na 15-20min. przed planowanym czasem przyjęci a 
urodzinowego.

3. Po zakończeniu urodzinek uczestnicy przyjęcia mają 15-20 min na opuszczenie lokalu.

4. Spóźnienie solenizanta lub jego gości  nie wpływa na godzinę rozpoczęcia i zakończenia 
przyjęcia urodzinowego.

5. Spędzenie  dodatkowego  czasu  w  części  bawialnianej  wymaga zgody organizatora oraz 
wniesienia opłaty  zgodnie  z cennikiem.



W ramach przyjęcia urodzinowego otrzymujesz:
 Gwarancję całego obiektu na wyłączność
 2h zabawy z animatorem
 Interaktywne zabawy z magicznym dywanem
 Zaproszenia urodzinowe (w wersji elektronicznej) 
 Dekoracje urodzinowe, kolorowa zastawa stołowa 
 Poczęstunek dla dzieci w formie zdrowych przekąsek

Pakiet urodzinowy 
8–10 osób –  weekendy: 65zł/dziecko w tygodniu: 55zł/dziecko
11-15 osób –  weekendy: 60zł/dziecko w tygodniu:  50zł/dziecko
każde dodatkowe dziecko powyżej 15 osób   45zł

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu urodzinowego o dodatkowe usługi:
 personalizacja urodzin (wybór tematu przewodniego urodzinek) – od 100zł
 przygotowanie kącika kawowego dla rodziców: kawa i słodkie przekąski (do 10 osób) – 180zł 

(każda dodatkowa osoba 20zł)
 piniata z wypełnieniem od 100zł
 skręcanie baloników – 50zł
 malowanie buziek – 50zł
 drugi solenizant – 65zł
 balon duża cyfra napełniony helem -  50zł
 balony  kolorowe z helem – 8zł/os.
 odwiedziny żywej maskotki – 100zł/30min.
 inne dodatkowe usługi do ustalenia


