REGULAMIN USŁUGI
,,Strefa Urodzinowa w ATOL City’’
1. Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ,,ATOL’’ Sp. z o.o., oferuje klientom możliwość
skorzystania z usługi pn. ,,Strefa Urodzinowa w ATOL City”.
2. Strefa Urodzinowa w ATOL City to wydzielona w sposób umowny ,,część’’ Parku
Dmuchańców’’ z przygotowanymi miejscami siedzącymi dla dzieci (max 16
stoliczków
i 20 krzesełek) oraz rodziców (2 ławy i 8 miejsc siedzących), które w ramach
usługi ,,Strefa Urodzinowa w ATOL City’’ są udostępniane klientowi celem
organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci.
3. Skorzystanie z usługi jest możliwe w godzinach otwarcia obiektu ATOL City i
wymaga uprzedniej rezerwacji terminu i godzin.
4. Warunkiem rezerwacji terminu jest dokonanie płatności za usługę w kasie ATOL
City,
w godzinach otwarcia obiektu.
5. Informacje na temat możliwości realizacji usługi w danym terminie udzielane
są:
• telefonicznie w ATOL City, tel. 717823982 (w godz. otwarcia ATOL City)
• w kasie ATOL City przez ul. Spacerowej 20 w Oleśnicy.
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. Klient organizujący imprezę w Strefie Urodzinowej ATOL City w ramach
przysługującego mu czasu technicznego, po zakończeniu imprezy zobowiązany
jest do uporządkowania miejsca tj. usunięcie użytych naczyń i opakowań
jednorazowych,
a także dekoracji stołów.
9. Cena korzystania ze Strefy Urodzinowej przez 2 godziny zegarowe (plus łącznie
30 min. czasu technicznego) to 50,00 zł brutto (pięćdziesiąt zł brutto 00/100).
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10. Klient organizujący imprezę w Strefie Urodzinowej ATOL City musi zakupić
wstępu dla wszystkich dzieci, biorących udział w imprezie, zgodnie z
obowiązującym cennikiem ATOL City tj. 18 zł/os. za 150 min. zabawy.
11. Opiekun dziecka oraz solenizant ma bezpłatny wstęp.
12. Klienci korzystający z usługi oraz ich goście są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania regulaminu ATOL City.
13. Zakup usługi ,,Strefa Urodzinowa w ATOL City” jest równoznaczny z akceptacją
postanowień regulaminu usługi.
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