
  

UMOWA URODZINOWA  

CENTRUM SPORTU I ZABAWY „ZAJAWKA” UL. 

CHEMICZNA 2, ZIELONA GÓRA  

  

1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest RSJ spółka z o.o. mieszcząca się w 

Zielonej Górze przy ul. Chemiczna 2.  

2. Niniejszy dokument obejmuje zasady organizowania urodzin w Centrum Sportu i Zabawy 

„Zajawka” w Zielonej Górze.  

3. Organizujący urodziny zobowiązany jest do opłaty w chwili rezerwacji   

a) Organizujący w przypadku rezerwacji wybranego pakietu urodzin online, 

zobowiązany jest do pełnej opłaty za wybrany pakiet  

b) Organizujący w przypadku rezerwacji wybranego pakietu urodzin w kasie Zajawki, 

zobowiązany jest do wpłaty 200 zł zadatku w chwili składania rezerwacji  

4. Jeśli umowa urodzinowa zostanie wypełniona zadatek wchodzi w poczet całkowitej opłaty za 

urodziny.  

5. W przypadku niewypełnienia umowy przez stronę Zamawiającą wpłacony zadatek zostaje 

zachowany przez Centrum Sportu i Zabawy „Zajawka”.  

6. W przypadku niewypełnienia umowy przez Sprzedawcę, Zamawiający ma prawo do zwrotu 

zadatku w wysokości jego dwukrotności.  

7. Zwrot zadatku następuje w przypadku rozwiązania umowy, gdy jej wykonanie nie było 

możliwe lub gdy jedna ze stron nie ponosi za to odpowiedzialności oraz w momencie gdy 

obie strony ponoszą tą samą winę.   

8. Jeśli urodziny zostają przeniesione na inny termin zadatek zostaje zachowany na poczet 

przyszłego terminu urodzin.  

9. W momencie wprowadzenie lockdownu zadatek zostaje oddany Zamawiającemu  

10. Udokumentowany przypadek zarażenia Sars-Cov2 przez jubilata lub rodziców jubilata jest 

podstawą do zwrotu zadatku  



11. Podczas składania zamówienia urodzinowego zamawiający ma obowiązek uiszczenia kaucji za 

pranie wykładziny oraz boxów urodzinowych w wysokości 50zł w gotówce.  

12. Kaucja zostaje zwrócona w momencie, gdy box urodzinowy oraz wykładzina nie wymagają 

prania po zakończeniu imprezy urodzinowej.  

13. Jeśli box oraz wykładzina wymagają prania, kaucja nie zostaje wypłacona Zamawiającemu.  

14. Konieczność prania określają pracownicy Centrum Sportu i Zabawy „Zajawka”  

15. Uczestnicy urodzin muszą mieć ukończone 6 lat. Dzieci poniżej 6 roku życia muszą być pod 

opieką opiekuna  

16. Funkcję opiekuna podczas imprezy urodzinowej pełni rodzic jubilata/jubilatki  

17. Organizator zapewnia na czas trwania urodzin ofertę zgodną z wykupionym pakietem.  

18. Cena urodzin określona jest dla grup do 10 osób. Cena organizacji urodzin określona jest w 

zależności od pakietu i podana na stronie internetowej www.zajawkazg.pl oraz przy recepcji 

Centrum  

19. Zamawiający ma obowiązek powiadomić recepcję telefonicznie lub mailowo o zmianach w 

ilości dzieci, najpóźniej dwa dni przed urodzinami. W przypadku niepoinformowania obsługi o 

zmniejszeniu ilości uczestników, naliczona zostanie opłata za deklarowaną liczbę dzieci z dnia 

rezerwacji. (Dotyczy rezerwacji powyżej 10 osób)  

20. Ceny urodzin mogą ulegać zmianie. Urodziny zarezerwowane i opłacone zadatkiem podlegają 

pod cennik z dnia, w którym dokonywano rezerwacji.  

21. Cena urodzin nie dotyczy skarpetek antypoślizgowych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do 

nabycia skarpetek antypoślizgowych we własnych zakresie. Skarpetki antypoślizgowe można 

zakupić w recepcji Zajawki w Zielonej Górze. (nie dotyczy pakietu „czarnego”)  

22. Niedozwolone jest wejście na arenę w butach oraz plastikowych nakładkach.  

23. Wystrój boxów urodzinowych jest nienaruszalny przez gości urodzinowych.  

24. Organizator imprezy urodzinowej może pojawić się na obiekcie najszybciej 15 minut przed 

rozpoczęciem urodzin oraz jest zobowiązany do opuszczenia boxu urodzinowego najpóźniej 

15 minut po zakończeniu urodzin.  

25. Płatność za imprezę urodzinową może być dokonana po zakończeniu imprezy urodzinowej.  

26. Tort urodzinowy lub pizza mogą zostać podane najwcześniej 30 minut przed planowanym 

zakończeniem imprezy urodzinowej.  

27. Zamówiona pizza urodzinowa może być spożywana tylko w boxie urodzinowym  

28. W boxie urodzinowym mogą przebywać jedynie rodzice lub opiekunowie organizatora oraz 

zaproszeni goście. (osoby opłacone w pakiecie urodzinowym)  

29. Przekąski zawarte w pakietach urodzinowych:  

- chipsy (pakiet niebieski i czarny)  

- popcorn (pakiet niebieski i czarny)  

- paluszki (pakiet niebieski i czarny)  

- orzeszki ziemne (pakiet niebieski i czarny)  

- owoce (pakiet czarny)  

Nie ma możliwości zmiany przekąsek na prośbę Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 

przynieść własne przekąski oraz produkty do boxu urodzinowego.  

30. Maksymalna ilość osób będących w jednym boxie urodzinowym to 15 osób. Jeśli ilość osób 

przekracza 15 Zamawiający zmuszony jest wykupić dwa pakiety urodzinowe. (cena za 20 

osób). Zamawiający ma obowiązek poinformowania o tym w dzień zamówienia imprezy 

urodzinowej.  



  

31. Materiały multimedialne muszą być dostarczone najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem 

imprezy urodzinowej.  

32. Minimalny wiek uczestnika urodzin to 3 lata.  

33. W pakiecie fioletowym istnieje możliwość dokupienia zastawy urodzinowej (talerzyki, 

kubeczki, słomki oraz łyżeczki) w cenie 40zł  

34. W pakiecie fioletowym istnieje możliwość dokupienia Instruktora w cenie 100zł za godzinę. 

Fakt ten musi być zgłoszony najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem urodzin, a opłata za 

Instruktora musi być dokonana z góry.   

35. Zaproszenia dla gości urodzinowych wydawane są w cenie urodzin w pakiecie niebieskim oraz 

czarnym (ilość zaproszeń w cenie pakietu= ilość zadeklarowanych uczestników urodzin). W 

przypadku pakietu fioletowego koszt jednego zaproszenia to 2zł.   

36. Uczestnicy urodzin zobowiązani są do noszenia papierowych opasek otrzymanych na recepcji.   

  

 ☐         Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz 

ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka/ 

dziecka mi powierzonego,   

☐        Składając podpis oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem urodzin, 

regulaminem ogólnym oraz regulaminem szczegółowym Centrum Sportu i Zabawy „Zajawka” w 

Zielonej Górze.   

☐        Składając podpis oświadczam, że jestem uprawniony/a do składania oświadczeń woli w 

imieniu i na rzecz małoletniego.  

  

  

  

………………………………………                                                                        ……………………………………………………  

      Arkadiusz Pniewski                                                                                  Czytelny podpis Zamawiającego                

Manager  

  

  

  

  


