REGULAMIN USŁUGI „STREFA URODZINOWA W MIASTECZKU ZABAWY”

Regulamin usługi „Strefa Urodzinowa w Miasteczku Zabawy”
1. Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol Sp. z o.o. oferuje klientom możliwość skorzystania
z usługi pn. „Strefa Urodzinowa w Miasteczku Zabawy”.
2. Strefa Urodzinowa w miasteczku Zabawy to wydzielona w sposób umowny część Klubu
Opiekuna, z przygotowanymi miejscami siedzącymi dla dzieci (12 stoliczków i 20
krzesełek) oraz rodziców (dwie ławy oraz 8 miejsc siedzących), które w ramach usługi
„Strefa Urodzinowa w Miasteczku Zabawy” są udostępniane klientowi celem organizacji
imprezy okolicznościowej dla dzieci.
3. Skorzystanie z usługi jest możliwe w godzinach otwarcia Atol City – Miasteczka Zabawy i
wymaga uprzedniej rezerwacji terminu i godzin.
4. W momencie rezerwacji terminu należy dokonać zakupu usługi w kasie Atol City, w
godzinach otwarcia obiektu.
5. Informacje na temat możliwości realizacji usługi w danym terminie udzielane są: telefonicznie – w Pionie Sprzedaży i Marketingu, nr tel. 71 782 39 86 (w dni robocze w
godz. 8.00-16.00), w kasie Atol City, nr tel. 71 782 39 82 (w godz. otwarcia Atol City);
- w kasie Atol City przy ul. Spacerowej 20 w Oleśnicy;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – m.stojko@atol.olesnica.pl
6. Zakup usługi upoważnia do korzystania ze Strefy Urodzinowej przez 2 godziny zegarowe.
W ramach usługi klient otrzymuje czas techniczny (15 min. przed rozpoczęciem korzystania
i 15 min. po zakończeniu korzystania ze Strefy Urodzinowej) na przygotowanie swojej
imprezy i posprzątanie po jej zakończeniu).
7. W ramach przygotowania imprezy klient może przynieść poczęstunek oraz napoje.
8. W ramach posprzątania po imprezie klient jest zobowiązany do posprzątania i wyrzucenia
śmieci do kubłów stojących na terenie obiektu, a w szczególności do uprzątnięcia resztek
jedzenia oraz zastawy jednorazowej i opakowań jednorazowych, a także użytych dekoracji
stołów.
9. Cena korzystania ze Strefy Urodzinowej przez dwie godziny zegarowe (plus łącznie 30 min.
czasu technicznego) to 50,00 zł brutto (pięćdziesiąt zł brutto 00/100).
10. Klient organizujący imprezę w Strefie Urodzinowej Miasteczka Zabawy musi zakupić bilety
wstępu dla wszystkich dzieci, biorących udział w imprezie, zgodnie z obowiązującym
cennikiem Atol City – Miasteczka Zabawy.
11. Kupując bilet klient wybiera rodzaj biletów dla gości imprezy wg własnych preferencji,
mając do wyboru bilet godzinny, bilet dwugodzinny, bilet grupowy godzinny (dla grupy
min.15 osób), bilet grupowy dwugodzinny (dla grupy min. 15 osób).
12. Klienci korzystający z usługi oraz ich goście są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania regulaminu Atol City.
13. Zakup usługi „Strefa urodzinowa w Miasteczku Zabawy” jest równoznaczny z akceptacją
postanowień regulaminu usługi.

____________________________________________________________________________________________

