
______________________________ 
DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA IMPREZY  

Każda osoba organizująca urodziny na terenie Freestyle Park zobowiązana jest do zapoznania się̨  
z regulaminem organizacji imprezy urodzinowej oraz złożenia pod nim podpisu nie później  
niż na 7 dni przed planowaną datą imprezy. Podpisany dokument można dostarczyć́ drogą elektroniczną  
na adres: hello@freestylepark.pl lub osobiście do recepcji Freestyle Park w godzinach otwarcia obiektu. 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN NA TERENIE FREESTYLE PARK 

1. Organizator imprezy urodzinowej ma obowiązek zapoznania się̨ z ofertą urodzinową (ceny, minimalna ilość́ 
osób) oraz regulaminem obiektu.  

2. Organizator zobowiązany jest do podpisania niniejszego regulaminu nie później niż na 7 dni  
przed planowaną imprezą lub w momencie dokonania rezerwacji, jeżeli data imprezy jest zaplanowana w 
najbliższych 7 dniach. 

3. Osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek wpłaty zadatku w wysokości 200zł (dwieście złotych, 0/100) w 
ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku niedokonania wpłaty Freestyle Park uzna 
rezerwację za nieważną.  

4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.  
5. Dopuszcza się jedną zmianę terminu imprezy, nie później niż 7 dni przed jej planowanym terminem. W 

przypadku zmiany terminu na mniej niż 7 dni przed imprezą ta uznana zostaje za odwołaną, a wpłacony zadatek 
nie podlega zwrotowi. Organizator ma możliwość dokonania nowej, odrębnej rezerwacji w nowym terminie.  

6. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia imiennej zgody dla każdego uczestnika imprezy urodzinowej 
podpisanej przez jego opiekuna prawnego, a także uzupełnienia i podpisania grupowej zgody na uczestnictwo 
wszystkich osób biorących czynny udział w imprezie urodzinowej na obiekcie Freestyle Park.  

7. Osoby niepełnoletnie mogą̨ uczestniczyć́ w imprezie urodzinowej tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody 
udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda musi być́ udzielona na specjalnym formularzu 
przygotowanym przez Freestyle Park. Wzory formularza dostępne są̨ w recepcji Freestyle Park oraz na stronie 
internetowej www.freestylepark.pl  

8. Organizator imprezy urodzinowej odpowiada za zniszczenia wyrządzone jej uczestników zarówno na Sali, jak i 
salce urodzinowej. Zobowiązany jest także do sprawowania bezpośredniej opieki nad uczestnikami zarówno na 
sali jak i w salce urodzinowej lub do wyznaczania osoby trzeciej za to odpowiedzialnej w trakcie trwania imprezy.  

9. Na salce urodzinowej mogą przebywać́ tylko i wyłącznie uczestnicy imprezy urodzinowej wraz  
z jej organizatorem. Rodzice i osoby towarzyszące gościom (niewskazane w grupowej zgodzie)  
nie mogą przebywać w Salce urodzinowej. 

10. Salka urodzinowa wynajmowana jest na 30 minut po zakończeniu korzystania z hali Freestyle Park.  
11. Na salce urodzinowej obowiązuje zakaz wnoszenia własnego poczęstunku. Wyjątkiem dopuszczanym przez 

właściciela Freestyle Park jest tort urodzinowy lub ciasto.  
12. Na terenie kawiarni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnych artykułów spożywczych m.in. ciasta, 

napojów oraz przekąsek. 
13. Osoby przebywające na terenie obiektu muszą bezwzględnie stosować́ się̨ do poleceń́ pracowników Freestyle 

Parku.  
14. Podczas trwania imprezy urodzinowej, prawo do korzystania z atrakcji Freestyle Parku mają tylko  

i wyłącznie osoby wpisane na liście grupowej przez organizatora.  
15. Po upływnie określonego czasu przeznaczonego na korzystanie z hali zabrania się uczestnikom ponownego 

wejścia na halę.  
16. Pakiet urodzinowy obejmuje prezent dla jednego solenizanta. W przypadku większej liczby solenizantów istnieje 

możliwość́ wkupienia dodatkowego prezentu w cenie regularnej. 

 

 

 …………………………………..............................................  
 data i podpis organizatora  


