Umowa na organizację urodzin
Umowa zawarta dnia ................................... ………………………………w Otwocku
pomiędzy BajaLeo Anita Nogal, Sobienie Biskupie 113, 08-443 Sobienie Jeziory,
NIP 113 252 44 62 reprezentowaną przez Anitę Nogal, zwanym dalej organizatorem,
a osobą rezerwującą………………………………………………………………………………….
tel……………………………………….
E-mail……………………………………………………………………………
Umowa dotyczy organizacji urodzin tematycznych dla dziecka w kluboksięgarni Baja
Book.
Przyjęto rezerwację na organizację urodzin oraz przyjęto zadatek w kwocie ………. zł.
SZCZEGÓŁY UMOWY:


imię Jubilata/Solenizanta: ……………….………………….…………………



wiek: …………………………………………….….……



liczba gości: ……………………………………………………..



data imprezy: ……………………………………………………..



godzina…………………………………………………



scenariusz urodzin:
o PAGLALAKBAY MUNDO czyli Podroó zż e dookoła só wiata
o VETUSTAS - FUTURAE czyli Podroó zż e w czasie i przestrzeni
o VOUGE & BEAUTY czyli Moda i uroda
o Urodziny weterynaryjne z Uprzejmym Łosiem



poczęstunek dodatkowo płatny 80 zł………….TAK/NIE – (dostarczony z
załączonymi paragonami we własnym zakresie)

WARUNKI ORGANIZACJI URODZIN:
1. Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 2 godziny.
2. Za szkody wyrządzone przez jubilata i jego gosó ci odpowiada zamawiający przyjęcie.

3. Uczestnicy przyjęcia, podczas trwania zabawy nie mogą korzystacó z sali częsó ci
księgarni ani robicó zakupoó w.
4. Urodziny odbywają się po wczesó niejszej rezerwacji terminu, podpisaniu umowy i
wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki w wysokosó ci 100 zł.
5. W przypadku większej nizż 10 liczby gosó ci pobiera się opłatę dodatkową w wysokosó ci
15 zł/osoba.
6. Osoba zamawiająca jest zobowiązana do potwierdzenia liczby gosó ci na 3 dni przed
przyjęciem. Przy braku potwierdzenia przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osoó b
podanych na zamoó wieniu.
7. Rozliczenie za organizację przyjęcia urodzinowego następuje gotoó wką/kartą, w dniu
przyjęcia.
8. W przypadku odwołania imprezy w danym terminie, zadatek nie jest zwracany.
CENNIK IMPREZY URODZINOWEJ:
Według scenariusza:
PAGLALAKBAY MUNDO czyli Podroó zż e dookoła só wiata – 450 zł do 10 dzieci ( za kazż dą
osobę powyzż ej 10 dopłata 15 zł, maksymalna liczba osoó b to 14)
VETUSTAS - FUTURAE czyli Podroó zż e w czasie i przestrzeni – 450 zł do 10 dzieci ( za
kazż dą osobę powyzż ej 10 dopłata 15 zł, maksymalna liczba osoó b to 14)
VOUGE & BEAUTY czyli Moda i uroda - 490 zł ( za kazż dą osobę powyzż ej 10 dopłata 15
zł, maksymalna liczba osoó b to 12)
WETERYNARYJNE z Uprzejmym Łosiem – 490 zł (do 15 dzieci) urodziny dla dzieci od 4
lat!
Poczęstunek - 80 zł (chrupki kukurydziane, popcorn, krakersy, herbatniki, m&msy,
zż elki, ciastka, soki owocowe, woda niegazowana)
Cena obejmuje:
 2- godzinną zabawę z animatorem według autorskiego scenariusza zagadkowo –
warsztatowego / lub 1 godzinę warsztatoó w ze zwierzakami z Uprzejmym Łosiem
 wynajem odpowiednio udekorowanego pomieszczenia oraz sprzętoó w
 uzż yczenie zastawy stołowej (plastikowe talerzyki, kubeczki, sztucó ce, miseczki,
itp.)

 przygotowanie stołoó w, pomoc w obsłudze przyjęcia oraz sprzątanie po
zakonó czeniu imprezy
 upominki dla wszystkich gosó ci i jubilata
 tematyczne zaproszenia dla gosó ci (odbioó r przy podpisaniu umowy)
 zdjęcie grupowe (wysłane mailem w formie elektronicznej)
Cena nie obejmuje:
o napojoó w i jedzenia (dodatkowa opcja wykupienia)
o tortu urodzinowego (Tort nalezż y dostarczycó w dniu przyjęcia z załączonym
paragonem zakupu)
Wyrazż am zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia
1997r. o danych osobowych. Dane nie są nikomu udostępniane. Są przechowywane w
bezpieczny sposoó b. Słuzż ą do kontaktu w celu organizacji urodzin.
………………………………………………..
Podpis osoby rezerwującej
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem, umową i cennikiem oraz akceptuję jego
warunki.

…………………………………

………………………...

Data i podpis

Data i podpis

osoby rezerwującej

organizatora

Rozliczenie:
Cena za scenariusz:………
Dopłata za osoby powyzż ej 10:………………………………………………….
Poczęstunek ………………………………………….
Zaliczka…………………………………. Dn………………….

