REGULAMIN URODZIN
§1 PRZEDMIOT UMOWY
Aqua Park Zakopane ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane, którego właścicielem jest Spółka
POLSKIE TATRY S.A. z siedzibą w Zakopanem, ul. Droga do Białego 7c zobowiązuje się
do zorganizowania imprezy urodzinowej (zwanej dalej imprezą) w ustalonym dniu i o ustalonej
godzinie na określonych w poniższym regulaminie warunkach.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Imprezę urodzinową można zorganizować w każdy dzień tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu
dostępności sali i wolnego terminu z wyłączeniem sezonu wysokiego.
2. Czas trwania przyjęcia w restauracji jest nielimitowany.
3. Impreza organizowana jest dla dzieci od 7 do 12 roku życia (dotyczy solenizanta oraz gości).
4. Wstępnej rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo z min. 7-dniowym
wyprzedzeniem. Potwierdzeniem rezerwacji jest podpisanie kwestionariusza urodzinowego oraz
wpłacenie 100 zł zaliczki minimum 3 dni przed planowaną datą urodzin. W przeciwnym wypadku
rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku rezygnacji z imprezy, kwarantanny etc. Aqua Park
Zakopane nie zwraca wpłaconej zaliczki (100zł).
5. Aqua Park Zakopane dopuszcza zmianę terminu imprezy wyłącznie w przypadkach
nadzwyczajnych, po wcześniejszym uzgodnieniu.
6. Kwestionariusz urodzinowy sporządzany jest w dwóch egzemplarzach - jeden dla Aqua Parku
Zakopane, drugi dla Klienta. Kwestionariusz dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie
internetowej Aqua Parku Zakopane.
7. Minimalna liczba uczestników imprezy to 10 osób (max. 20 osób). W przypadku mniejszej liczby
dzieci, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia całkowitej opłaty za 10 osób.
Solenizant gratis.
8. Ostateczną liczbę uczestników należy potwierdzić minimum 3 dni przed imprezą, wyłącznie
w formie pisemnej (osobiście lub mailowo na adres aquapark@polskietatry.pl). Potwierdzenia
telefoniczne nie będą akceptowane.
9. Każda kolejna osoba to koszt dodatkowych 10% od ceny wybranego zestawu.
10. Zmiana wszelkich warunków dotyczących umowy organizacji imprezy jest możliwa minimum
7 dni przed planowanym terminem, wyłącznie w formie pisemnej.
11. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały czas trwania imprezy opiekuna grupy,
tj. pełnoletniej osoby, która w sytuacjach szczególnych będzie mogła służyć pomocą np. w związku
z koniecznością opuszczenia przez dziecko miejsca imprezy. Zleceniodawca zobowiązany jest
zgłaszać do udziału w imprezie tylko takich uczestników, których rodzice wyrazili zgodę na udział
w imprezie pod opieką zlecającego lub zapewnionego przez zlecającego opiekuna grupy.
12. Odpowiedzialność za szkody materialne poniesione w czasie trwania imprezy na terenie Aqua
Parku Zakopane ponoszą rodzice/opiekunowie.
13. Na terenie całego Aqua Parku obowiązuje zakaz wnoszenia i konsumpcji produktów spożywczych
oraz napojów przyniesionych z zewnątrz.
14. Prezent dla solenizanta: Bilet do Aqua Parku 2,5h + drobny upominek.
15. Rezerwacja instruktora/animatora wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.

§3 PŁATNOŚĆ
1. Płatność za imprezę możliwa jest w formie gotówkowej lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi
Klienta Aqua Parku Zakopane. Zadatek wyłącznie w formie gotówkowej.
2. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy wypełnieniu kwestionariusza.
3. Płatność za imprezę następuje w dwóch etapach: a) wpłata zadatku b) dopłata w dniu imprezy.
4. Zestaw oraz atrakcja to podstawowy pakiet niezbędny do zorganizowania imprezy.
5. Cena całkowita imprezy to: koszt wybranego zestawu (obowiązkowy), koszt atrakcji (obowiązkowy)
oraz koszt innych opcji dodatkowych (nieobowiązkowych).
6. W przypadku wystąpienia pandemii co wiąże się z całkowitym zamknięciem obiektu, zadatek
zostaje całkowicie zwrócony.

KWESTIONARIUSZ
Umowa zawarta w dniu ........................... pomiędzy Panią/Panem .................................................................
zamieszkałą/łym ........................................................., a Aqua Park Zakopane ul. Jagiellońska 31, 34-500
Zakopane, tel. 18 20 01 122, e-mail: aquapark@polskietatry.pl
Miejsce przyjęcia urodzinowego: Aqua Park Zakopane Opiekun: ................................................................
Telefon kontaktowy: ................................................. E-mail: ...............................................................................
Faktura: tak/nie
Dane do faktury: .....................................................................................................................................................
Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia imprezy ..........................................................................................
Imię Solenizanta .............................................................................. Wiek ............................................................
Liczba uczestników (Solenizant + goście): .................................... Wiek ............................................................
Poziom umiejętności pływania: ...........................................................
Koszt:
Zestaw: ................................... (napój gazowany/sok owocowy)

..........

Atrakcja:
Kręgielnia .......... godz., .......... tor/y, (40 pln/tor/1h), (bandy dla dzieci: tak/nie)

..........

Aqua Park .......... godz., .......... os., (25 pln/1h/os, 34 pln/2h/os.)

..........

Opcje dodatkowe:
Instruktor na hali basenowej .......... godz. (cena do uzgodnienia)

..........

Fantazyjne kanapeczki .......... szt. (3 pln/1os.)

..........

Patera z owocami ........... szt. (35 pln/1szt.)

..........

Pucharki lodowe .......... szt. (10 pln/1szt.)

..........

Stolik kawowy dla rodziców .......... os. (10 pln/1os., - od 5 osób )

..........

Patera z kruchymi ciasteczkami .......... szt. (20 pln/1szt.)

..........

Seans w Grocie Solnej .......... seans (7 pln/45min/1os.)

..........

Zaproszenia urodzinowe

..........

Plan przyjęcia urodzinowego:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Do zapłaty: ..........
Zadatek: ..........

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka POLSKIE TATRY S.A. z siedzibą w Zakopanem, ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane, KRS
0000105395, REGON 490067757, NIP 7360005718.
2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji korzystania z usług związanych z realizacją imprezy urodzinowej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit.
f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy lub podmioty uczestniczące w realizacji usług związanych z realizacja imprezy
urodzinowej.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres świadczenia usługi oraz do momentu oddania karty imiennej w celu usunięcia jej z systemu.
5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.Adres za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych to: iod@polskietatry.pl
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy/usługi związanej z realizacją imprezy
urodzinowej.

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem i cennikiem Urodzin, Regulaminami Aqua Parku
Zakopane oraz Klauzulą Informacyjną. Zobowiązuje się do przestrzegania w/w Regulaminów.
Podpis Pracownika:

Podpis Klienta:

