Porozumienie – urodziny
Nr PMA/40/……./2017
Zawarte ………………..r. w Poznaniu pomiędzy: MIASTO POZNAŃ Pływalnia Miejska
„ATLANTIS” mająca siedzibę na os. St. Batorego 101, 60-687 Poznań reprezentowaną przez:
Dyrektora Pływalni – Marcina Stroemicha, a
Panią / Panem …………………………………………………………………………………...
zam. …………………………………………………………………………………………….
tel./mail ………………………………………………………………………………………….
1.

§ 1.
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udostępnienie Pływalni w celu organizacji urodzin dla gości w ilości
10 osób.

2.

Pływalnia zobowiązuje się umożliwić zaproszonej grupie dzieci korzystanie z odpowiedniej części basenu

3.

Pływalnia zobowiązuje się umożliwić zaproszonej grupie dzieci korzystanie z przygotowanego do gier i zabaw
sprzętu i przyborów .

4.

Program urodzin przewiduje 45 minut gier i zabaw w wodzie .

§ 2.
1. Zamawiający przyjęcie jest odpowiedzialny za zaproszonych gości.
2. Dzieci uczestniczące w przyjęciu bez rodziców lub opiekunów pozostają pod opieką Zamawiającego przyjęcie,
impreza powinna być zorganizowana w taki sposób, aby jedna osoba pełnoletnia przypadała na 10 dzieci
uczestniczących w przyjęciu.
3. Zamawiający przyjęcie jest odpowiedzialny za porozumienie się z rodzicami lub opiekunami gości, co do
przywozu i odbioru dzieci z pływalni w dniu przyjęcia.
4. Dzieci muszą posiadać: strój kąpielowy, klapki, ręcznik,
5. W urodzinach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 5-12 lat
6. Potwierdzeniem rezerwacji przyjęcia jest wpłacenie zaliczki w wysokości 60 zł minimum 7 dni przed terminem
przyjęcia urodzinowego na pływalni Atlantis
7. W razie nie wpłacenia zaliczki w wyznaczonym terminie, dokonana rezerwacja zostanie anulowana.
8. W razie nie dojścia do zarezerwowanego przyjęcia zalicza nie podlega zwrotowi.
9. Zamawiający przyjęcie płaci za faktyczną ilość dzieci na przyjęciu urodzinowym jednak minimalna ilość to 7
dzieci. Na poczet zapłaty zostaje wliczona zaliczka. Za sportową część przyjęcia prowadzoną w hali basenowej
należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjęcia 30zł za każde dziecko.
10. Kwota o której mowa powyżej nie obejmuje kosztów części kawiarnianej urodzin.
11. Jedzenie i napoje dzieci spożywają jedynie na terenie kawiarenki pływalni Atlantis. Nie wolno przynosić jedzenia
i napojów z zewnątrz.
12. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego zestawu, tortu oraz atrakcji należy zgłaszać najpóźniej 3dni przed
przyjęciem.
13. Przyjęcie trwa 2 godziny od czasu ustalonego w formularzu rezerwacji.
14. Pływalnia Atlantis nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
15. Zaliczki, wpłaty i rozliczenia przyjęcia można dokonać tylko w formie gotówkowej.
§3
Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia, poprawnego świadczenia usług
oraz przekazywania materiałów informacyjnych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.
§4
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
……………………………
Podpis zamawiającego

