
REGULAMIN URODZIN W SUNFIT 

Urodziny odbywają się w pomieszczeniach Sunfit Studio znajdującego się przy ul. Wojska 
Polskiego 49 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Osoba zamawiająca imprezę urodzinową oraz jej goście dostają do dyspozycji salę fitness-
przeznaczoną na zabawę, poczekalnię przeznaczoną na poczęstunek i szatnię przeznaczoną 
na zmianę stroju i obuwia. 

1. Osoba zamawiająca imprezę urodzinową (prawny opiekun jubilata) ponosi 
odpowiedzialnośd za zaproszonych gości. 

2. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci przebywające w sali fitness znajdują się pod 
opieką osoby prowadzącej imprezę (animatora). 

3. Dla bezpieczeostwa małych gości w trakcie trwania urodzin klub będzie zamykany. 
4. Osoba zamawiająca imprezę urodzinową lub osoba upoważniona powinna przebywad 

na terenie placówki podczas trwania urodzin. 
5. Osoba zamawiająca imprezę urodzinową ponosi odpowiedzialnośd materialną za 

ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników zabawy. 
6. Podczas przyjęcia urodzinowego maksymalna liczba uczestników wynosi 16.  
7. Urodziny trwają 2 godziny zegarowe. 
8. Czas trwania urodzin liczony jest od ustalonej godziny zgodnie z rezerwacją, a nie od 

momentu zebrania się gości. 
9. Jubilat przychodzi nie wcześniej niż 10 minut przed imprezą. 
10. Urodziny organizowane są: 

o w soboty i niedziele w godzinach: 11.30-13.30, 14.00-16.00, 16.30-18.30 
11. Wstępnej rezerwacji urodzin można dokonywad mailowo na adres 

kontakt@sunfit.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 519 480 058 lub osobiście w 
Sunfit Studio. 

12. Wstępna rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest do 5 dni. 
13. Podczas rezerwacji urodzin należy zdecydowad się na scenariusz przyjęcia. 

Organizator urodzin zapewnia sobie 3 dni na sprawdzenie i potwierdzenie 
dostępności wybranego scenariusza. 

14. Podczas rezerwacji urodzin należy zgłosid maksymalną przewidywaną liczbę 
uczestników oraz wiek i płed jubilata. 

15. Ostateczna rezerwacja terminu następuje dopiero w dniu wpłaty zadatku 
w wysokości 150 zł. 

16. Wpłata zadatku jest dla nas potwierdzeniem konkretnego terminu urodzin i 
jednocześnie potwierdzeniem, że zapoznali się Paostwo z regulaminem urodzin i go 
akceptują. 

17. W przypadku odwołania lub przeniesienia urodzin w terminie krótszym niż 3 dni 
przed planowaną imprezą urodzinową zadatek nie ulega zwrotowi.  

18. Opłata za urodziny (po odliczeniu zaliczki) następuje w dniu urodzin. 
19. Opłata za urodziny obejmuje: wynajem sali na dwie godziny zegarowe, zabawę z 

animatorem (animatorami), zaproszenia urodzinowe oraz zastawę stołową do 
zgłoszonej maksymalnej liczby dzieci. 



20. Minimalna liczba gości to 8 osób. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia 
ustalonej opłaty za 8 dzieci. Powyżej 8 osób opłata za wejściówki pobierana jest tylko 
za rzeczywistą liczbę przybyłych gości urodzinowych. 

21. Do 2 dni przed planowanymi urodzinami prosimy o informację o przewidywanej 
liczbie gości. 

22. Tort zamawiają Paostwo we własnym zakresie z cukierni lub ze sklepu. Prosimy 
posiadad do okazania paragon. 

23. Obowiązuje zakaz przynoszenia jedzenia i picia z zewnątrz (z wyjątkiem owoców i 
tortu). 

24. Obowiązuje zakaz wnoszenia produktów spożywczych i napojów do sali fitness. 
Jedzenie i napoje można spożywad tylko przy stolikach. 

25. Dzieci powinny posiadad obuwie na zmianę oraz wygodne ubrania do zabaw 
ruchowych. 

26. Dzieci nie mogą mied podczas zabawy: zegarków, łaocuszków lub jakichkolwiek 
ostrych i niebezpiecznych przedmiotów. 

27. Osoby dorosłe, które zdecydują się na wejście do sali fitness proszeni są o zmianę 
obuwia. 

28. Informacje dotyczące wariantów urodzin i opis urodzin zawarte na stronie 
internetowej stanowią integralną częśd regulaminu.  

 


