
REGULAMIN URODZIN
SALI ZABAW NIBYLANDIA

1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą 

elektroniczną.

2. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety organizacji przyjęcia 

urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki gotówką w kwocie nie mniejszej niż 20zł.

3. Rezerwacja terminu urodzin bez zaliczki utrzymywana jest do 3 dni.

4. Zaliczka wpłacona przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna. 

5. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest 

oddzielna sala urodzinowa. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 3 h (czas liczony jest 

od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości). 

6. Minimalna liczba gości to 5 osób (bez solenizanta). Zamawiający zobowiązany jest do 

uiszczenia ustalonej opłaty za 5 dzieci (dotyczy Pakiet „podstawowy” i pakiet „Piotruś 

Pan”. Przy Pakiecie „Dzwoneczek” minimalna ilość gości 8 zapłaconych wejść. Solenizant 

ma wstęp darmowy.

7. Wejście na urodziny jest możliwe na 15 minut przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej 

pod warunkiem obecności solenizanta wraz z rodzicami.

8. Rozliczenie za zorganizowaną imprezę urodzinową następuje na 15 minut przez 

zakończeniem imprezy. 

9. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać 

najpóźniej na 3 dni przed urodzinami

10. NIBYLANDIA Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

sali poza szatnią. 

11. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia. 

12. W święta obowiązują ceny weekendowe.

13. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych 

do sali zabaw NIBYLANDIA.

14. Zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.

15. Opuszczenie Sali zabaw z imprezy urodzinowej następuje nie później aniżeli 15 minut po 

zakończeniu ustalonego czasu. Przekroczenie tego czasu jest jednoznaczne z rozpoczęciem 

naliczania czasu pobytu na Sali zabaw zgodnie z cennikiem za rozpoczęte pół godziny.

16. Nie prowadzimy rezerwacji stolików dla rodziców dzieci przebywających na urodzinach. 

17. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

18. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali zabaw NIBYLANDIA.


