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Regulamin „Urodzinek”
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Przyjęcie urodzinowe w Świetlicy Środowiskowej „Słońce na dłoni” można zorganizować w soboty
w godzinach od 12.00 do 18.00 oraz w niedziele od 14.00 do 18.00.
Zorganizowanie urodzin od poniedziałku do piątku jest możliwe tylko u solenizanta w domu,
ogrodzie lub wynajętym przez rodzica lokalu pod warunkiem, że jest do tego odpowiednia
przestrzeń.
W przypadku prowadzenia urodzin poza Kraśnikiem ilość km będzie wyliczana przez stronę
https://www.google.pl/maps.
Rezerwacji terminu urodzin można dokonać osobiście w siedzibie Centrum Wolontariatu
w Kraśniku lub telefonicznie: 513 606 783 u pracownika Centrum Wolontariatu w Kraśniku.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza rezerwacji urodzinek” dostępnego
na stronie www.wolontariatkrasnik.pl i wpłacenie zaliczki w kwocie minimum 100 zł.
Minimalna liczba gości to 5 osób.
Pełne rozliczenie za imprezę urodzinową następuje po jej zakończeniu.
Czas trwania urodzin wynosi od 1 do 3 godzin.
Na urodzinach zostają tylko dzieci i rodzice solenizanta.
Obiekt udostępniony jest rodzicom organizującym urodziny maksymalnie 20 minut przed
rozpoczęciem urodzin.
Urodziny kończą się o ustalonej godzinie – gości prosimy o opuszczenie miejsca w ciągu 15 minut
od zakończenia przyjęcia.
Tort urodzinowy i świeczki zapewniają rodzice.
Podczas urodzin zapewniamy talerzyki, sztućce jednorazowe, nóż do tortu, serwetki,
miseczki/tace do poczęstunku.
Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób
i przedmiotów mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.
Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych
zasad. Nie wolno: rzucać, popychać innych dzieci, spożywać jedzenia oraz picia podczas zabawy.
Organizatorzy mają prawo wyłączyć z zabawy dzieci, które nie stosują się do poleceń lub nie
przestrzegają regulaminu.
Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na imprezie odpowiedzialność ponoszą
rodzice/opiekunowie.
Dzieci powinny mieć obuwie kryte, wygodne.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci, które nie
przestrzegają regulaminu oraz nie stosują się do poleceń pracowników.
Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach
i mieniu przez swoje dzieci.
Prosimy o poinformowanie animatora przed rozpoczęciem zabawy o ewentualnych uczuleniach
dzieci (np. na kredki do malowania twarzy, czekoladę).
Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na terenie
Centrum Wolontariatu w Kraśniku.
Za rzeczy pozostawione na terenie Świetlicy, Centrum Wolontariatu nie ponosi odpowiedzialności.
Osoba przebywająca na terenie Świetlicy oświadcza, że zapoznała się z regulaminem.
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OFERUJEMY:









zaproszenia dla gości;
szampana dla solenizanta gratis;
kolorową zastawę stołu, malowanie twarzy,
opiekę i zabawy z animatorem;
scenariusze zabaw dostosowane do wieku dzieci;
materiały plastyczne wykorzystywane podczas animacji;
dodatkową możliwość zamówienia fotografa lub kamerzysty na urodziny (za
dodatkową opłatą 50zł);
dzieci do lat 3 nie są wliczone w cenę.

WARIANT A
– w siedzibie Świetlicy
Oferujemy: Poczęstunek - ciastka, paluszki, cukierki, chipsy, soki.
WARIANT B
– w domu u klienta lub lokalu
Oferujemy: Dojazd animatorów na terenie Kraśnika gratis, poza 1zł za 1km.
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