REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZY
Poniższy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Ogólnego JUMP PLANET.
1.

Organizatorem imprezy jest park JUMP PLANET.

2. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w wydarzeniu opisywanym przez niniejszy regulamin.
3. Rezerwacja dotyczy przygotowania wydarzenia (imprezy), przez organizatora, na zasadach opisywanych przez niniejszy regulamin.
4. W ramach imprezy, klient otrzymuje:
• 2 godzinny wstęp na trampoliny,
• wyłączny dostęp do zarezerwowanej salki (w zarezerwowanym czasie imprezy),
• naczynia jednorazowe (bubki do picia, talerzyki),
• animatora,
• napoje (gazowane i niegazowane),
• skarpety antypoślizgowe dla uczestników.
5. Rezerwacji terminu imprezy (urodzin, integracji etc.) można dokonać osobiście w recepcji parku, pod adresem mailowym: lodz@jumpplanet.pl
oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 537 973 737
6. Pakiet urodzinowy obejmuje 10 osób, za każdą kolejną osobę należy uiścić opłatę dodatkową zgodną z cennikiem. Szczegóły pakietu Urodzinowego znajdują się w osobnej
ofercie.
7. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się poprzez opłacenie zadatku w wysokości 100 zł.
8. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
9. W trakcie przyjęcia urodzinowego PARK JUMP PLANET pozostaje dostępny dla klientów
indywidualnych.
10. Liczba gości:
• w momencie rezerwacji Zamawiający zobowiązany jest podać przypuszczalną liczbę
gości,
• dokładną liczbę gości należy zgłosić najpóźniej 3 dni przez planowaną datą imprezy.
11. Poczęstunek spożywany może być wyłącznie w salce urodzinowej. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salek urodzinowych w czasie oraz po
zakończeniu przyjęcia urodzinowego/integracyjnego.
12. Na teren parku zabrania się wnoszenia, spożywania oraz posiadania napojów alkoholowych.
13. Wszelkie zmiany dotyczące przyjęcia należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed planowaną
imprezą.
14. Końcowe rozliczenie imprezy następuję po zakończeniu przyjęcia, uwzględnia zgłoszoną rezerwację oraz realizację dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas jej
trwania.
15. Zamawiający reguluje płatność, pomniejszoną o zadatek, gotówką lub kartą płatniczą w
recepcji parku.
16. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym parku, opiekę nad niepełnoletnimi sprawują rodzice
lub ich opiekunowie.
17. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu, spowodowane przez uczestników imprezy, odpowiedzialność ponoszą uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice
lub opiekunowie.
18. Jump Planet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Parku, w
tym również w salce urodzinowej.

