ПРАВИЛА СВЯТКУВАННЯ
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
В БАТУТНОМУ ПАРКУ В ЛЕГНИЦІ
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Організатор (клієнт)Дня народження зобов’язаний ознайомитися із Загальними
та Детальними правилами Батутного парку Jump Heaven в Легниці і
зобов'язаний ознайомити з цими Правилами учасників, батьків / опікунів.
Організатор (клієнт) Дня народження зобов’язаний надати згоди, підписані
батьками/опікунами учасників дня народження.
Згоди, зазначені в п.2 доступні на веб-сайті www.jumpheaven.pl/legnica або на
стійці рецепціі Батутного Парку Jump Heaven.
Організатор (клієнт) дня народження зобов’язаний внести готівкою
передоплату (завдаток) в розмірі 200 злотих у день бронювання дня
народження.
Організатор (клієнт) має право змінити дату народження не пізніше ніж за
3 дні до дня народження. У разі, якщо Організатор (клієнт) скасовує день
народження і не повідомляє Організатора Jump Heaven передоплата не
повертається.
Учасники дня народження повинні бути не молодше 3-х років (учасники до
6 років повинні входити разом із батьками/опікуном).
Кожна дитина у віці від 3 до 6 років повинна перебувати під опікою одного з
батьків або дорослого опікуна.
Організатор Jump Heaven надає кімнату на тривалість дня народження (тобто 2
години) , сервірування столу на попередньо заявлену кількість гостей, напої
(4 л соку, мінеральна вода необмежену кількість), аніматора.
Ціна за організацію дня народження:
Понеділок - Четвер 55 зл/особа.
П'ятниця - Неділя 65 зл/особа
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У вартість дня народження не входять неслизькі шкарпетки. Кожен учасник
зобов’язаний мати неслизькі шкарпетки. Забороняється заходити на батути в
звичайних шкарпетках. Шкарпетки доступні на рецепції, вартість 7 зл/пара.
Мінімальна кількість учасників дня народження - 6 осіб.
Один аніматор може взяти під свою опіку максимум 15 осіб. У випадку коли
кількість учасників більше 15 осіб, необхідно найняти додаткового
аніматора і гонорар для нього 70 зл.
У ситуації, коли Організатор не зможе забезпечити додаткового
аніматора , організатор залишає за собою право на те, щоб батьки
забезпечували роль опікуна.
Організатор зобов'язаний повідомити Jump Heaven по телефону про зміну
кількості у часників:
- за день до дня народження, якщо кількість учасників не перевищує 15 осіб,
- за тиждень до дня народження, якщо кількість учасників перевищує 15 осіб.

