Wasze dziecko spędzi w miłej atmosferze
wyjątkowy dzień!
Urodzinki Małego Księcia i Małej Księżniczki w Kawiarni Colonna
I wariant: wynajęcie sali urodzinowej (kawiarni, 2,5 godziny) w celu organizacji urodzin.
Klient sam zapewnia wyżywienie oraz dekoracje sali.
II wariant: 2,5 godziny zabawy, wynajęcie sali urodzinowej, słodko-słony poczęstunek:
Chipsy/prażynki, paluszki, ciasteczka/batoniki, woda mineralna, napoje/soki, lodowy
pucharek lub gofry z bitą śmietaną i owocami lub zapiekanka.
44 zł/osoba
GRATIS
szampan, kolorowe nakrycia z bajkowymi motywami, sztućce,
kawa dla rodziców/opiekunów
Opiekę nad uczestnikami sprawuje rodzic lub opiekun prawny.

Zapraszamy do rezerwacji terminów
Dla pierwszych trzech rodzin 10% zniżki
DODATKOWE ATRAKCJE (płatne)
- zwiedzanie wieży (7 zł/osoba)
- podchody (7 zł/osoba)
- piniata tematyczna – skrzynia skarbów (100 zł bez słodyczy 120 zł ze słodyczami)

Regulamin urodzin w Kawiarni Colonna
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym wolnym terminie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej
lub osobistej.
2. Rezerwacja terminu przyjęcia potwierdzona jest wpłatą bezzwrotnego zadatku w wysokości minimum 50 zł.
3. Przyjęcie rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie.
4. Przyjęcie trwa 2,5 godziny (istnieje możliwość przedłużenia zabawy po wcześniejszym ustaleniu).

§2. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego i zasady rezerwacji
1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest dla minimalnej liczby gości w ilość 5-cioro dzieci+ solenizant.
2. Liczba osób dorosłych na przyjęciu urodzinowym nie może przekraczać liczby gości urodzinowych tj. dzieci.
W przypadku przekroczenia następuje płatność za osoby dorosłe tak jak za gości urodzinowych.
3. Za gości urodzinowych uważane są dzieci od 1 roku życia (lub młodsze zdolne do samodzielnej zabawy)
do 12 roku życia.
4. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.
Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości
urodzinowych.
5. Urodziny organizowane są wg wariantów określonych w zamówieniu na przyjęcie urodzinowe.
6. Tort w każdym z wariantów zapewniają rodzice (opiekunowie) solenizanta.
7. Wszelkie napoje spożywane na przyjęciu powinny być zakupione w Kawiarni Colonna.
8. Organizacja przyjęcia urodzinowego wiąże się z oświadczeniem Klienta, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz zaproszonych gości urodzinowych w przyjęciu urodzinowym.
9. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed
terminem przyjęcia urodzinowego.
10. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku
braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podaną
w rezerwacji.
11. W przypadku zwiększenia liczby gości urodzinowych Klient, który jest organizatorem przyjęcia, dokonuje
dodatkowej opłaty za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.

§3. Odwołanie przyjęcia urodzinowego
1. W przypadku odwołania, rezygnacji z przyjęcia urodzinowego Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego
zadatku.
2. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia

urodzinowego. Jeśli przesunięcie terminu nastąpi minimum tydzień przed datą odbywania się przyjęcia
urodzinowego odbywa się to bez dodatkowych kosztów dla Klienta i Organizatora. W przeciwnym razie, tj.
kiedy Organizator zostanie poinformowany o przesunięciu przyjęcia urodzinowego później niż tydzień przed
datą odbywania się, Klient jest zobowiązany do ponownego opłacenia Strefy Urodzinowej. Klient ma możliwość
przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz.
3. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator
zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego wcześniej zadatku.
4. Wykonanie czynności określonej w ust. 3 wyczerpuje roszczenia Klienta na wypadek odwołania przyjęcia
urodzinowego przez Organizatora.

§4. Siła wyższa
1. Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych
w Zamówieniu Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły
wyższej, takim jak: działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch
lub powódź.

§5. Postanowienia końcowe.
1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada
(w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.
3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.
4. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego.
5. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje aktualny cennik.

