REGULAMIN
URODZINY NA KRYTEJ PŁYWALNI
W KŁODZKU
1. Urodziny organizowane są przez Krytą Pływalnię w Kłodzku umiejscowioną przy ul. Jana Pawła II w Kłodzku.
2.Terminy:
Sobota godz. 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Niedziela godz. 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Możliwy inny termin ustalony indywidualnie
3. Rezerwację terminu przyjęcia urodzinowego można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Sugerowany termin rezerwacji - dwa tygodnie przed datą przyjęcia.
4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości 150 zł. Wpłaty zaliczki można dokonać
osobiście lub na konto:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A 91 1440 1101 0000 0000 1402 8374
z dopiskiem: przyjęcie urodzinowe basen
5. Program:
Zabawa na basenie do nauki pływania, rekreacyjnym łącznie ze zjeżdżalnią, mecz piłki wodnej, poszukiwanie
skarbów, uwolnić orkę, oswoić krokodyla, ratownictwo - od 45 min do 1h
przyjęcie urodzinowe w sali wielofunkcyjnej – od 45 min do 1h
Zabawy dostosowane są do wieku i zainteresowań solenizanta sugeruje się by uczestnicy (poza opieką) byli
w podobnym wieku
6. Wymagania:
a) Uczestników obowiązują stroje zgodne z regulaminem Krytej Pływalni.
b) Wszyscy uczestnicy powinny umieć pływać, jeżeli urodziny odbywają się basenie sportowym.
c) Organizacja i program zabawy dla osób nie umiejących pływać ustalane są indywidualnie i ograniczone
są do basenu do nauki pływania oraz basenu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią.
d) Ze względu na ochronę zdrowia dzieci pobyt w saunach i jacuzzi nie jest częścią urodzin lub elementem
gry czy zabawy prowadzonej przez animatora, instruktora lub rodziców.
e) Rodzice korzystający z basenu wykupują bilet indywidualny, karnetowy lub grupowy (dla grup powyżej
10 osób).
7. Koszt urodzin:
450 zł – minimalna ilość – 10 osób lub dopłata do 10 osób
Za każdą kolejną osobę Klient ponosi dodatkową opłatę – 40zł/os.
Maksymalna ilość uczestników 15
W cenę wliczone jest:
– wstęp na basen dla dzieci;
– zorganizowanie i prowadzenie godzinnej zabawy na basenie przez animatora – instruktora;
– godzinne przyjęcie urodzinowe w sali wielofunkcyjnej z widokiem na basen, menu ustalane indywidualnie
(np. napoje, owoce, lody i pizza) oraz balony, zastawa papierowa, sztućce plastikowe.
Cena organizacji urodzin nie obejmuje tortu urodzinowego.

