
Formularz zamówienia imprezy 

urodzinowej 

Dane zamawiającego 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

Dane dziecka 

Imię i nazwisko  

Wiek  

Szczegółowe informacje dotyczące imprezy urodzinowej 

Termin imprezy urodzinowej  

Godzina imprezy urodzinowej  

Liczba gości (razem z solenizantem)  

Liczba rodziców (orientacyjnie)  

Pakiety urodzinowe (proszę zaznaczyć wybrany pakiet) 

 Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet MINI 

Poniedziałek - czwartek 519 zł 629 zł 769 zł 379 zł 

Piątek – niedziela i święta 619 zł 729 zł 869 zł 439 zł 

Dodatkowa osoba 40 zł 45 zł 50 zł 

(impreza do 6 osób 
razem z solenizantem, 
powyżej obowiązują 
pakiety na 10 osób) 

 

ATRAKCJE DODATKOWO PŁATNE (wyższa cena atrakcji dotyczy pakietów powyżej 15 osób – od 16 osoby) 

 Piniata………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 zł/150 zł 

 Szampan Piccolo…………………………………………………………………………………………………………………. 20 zł 

 Tatuaże brokatowe……………………………………………………………………………………………………………. 6 zł/szt. 

 Tatuaże wodne………………………………………………………………………………………………………………….. 4 zł/szt. 

 Warkoczyki syntetyczne…………………………………………………………………………………………………….. 6 zł/szt. 

 Skręcanie balonów…………………………………………………………………………………………………………….. 4 zł/szt. 

 Zastawa tematyczna…………………………………………………………………………………………………………… 100 zł/150 zł 

 Przedłużenie imprezy urodzinowej o 30 minut: 

o Poniedziałek – czwartek: 13 zł/os. 

o Piątek – niedziela i święta: 14 zł/os. 

 

 

 

 

Szacunkowy koszt imprezy urodzinowej:…………………………………………………………………………………………………… 

 



INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Tort i ciasto przynoszą rodzice. Poczęstunek suchy jest dostępny dla dzieci przez cały czas trwania 

imprezy. Tort, babeczki lub pizza są podawane w ostatnich 30 – 40 minutach imprezy.  

2. Nie dopuszczamy wnoszenia własnej piniaty, szampana, termosów z kawami i herbatami oraz 

napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 

3. Na urodziny przychodzimy maksymalnie 15 minut wcześniej niż planowane jest rozpoczęcie imprezy. 

Wcześniejsze przyjście skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty od każdej osoby w wysokości ceny 

biletu indywidualnego na 75 minut.  

4. W przypadku liczby gości powyżej 15 osób (od 16 osoby) obowiązują dwa pakiety urodzinowe na 10 

osób. 

5. Pakiet MINI to impreza do 6 osób razem z solenizantem. Nie ma możliwości dokupienia dodatkowej 

osoby do tego pakietu. Powyżej 6 osób obowiązują pakiety na 10 osób. 

6. Ilość gości należy potwierdzić najpóźniej 3 dni przed planowaną imprezą. Brak potwierdzenia skutkuje 

naliczeniem opłaty za dodatkowe zadeklarowane wcześniej osoby. 

7. Atrakcje dodatkowo płatne należy potwierdzić najpóźniej 7 dni przed planowaną imprezą. W 

przypadku braku potwierdzenia nie gwarantujemy dostępności wybranych atrakcji w dniu imprezy 

urodzinowej. 

8. Uczestników imprezy obowiązuje wygodny, sportowy strój. 

9. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania skarpetek antypoślizgowych (można mieć 

swoje lub zakupić u nas). Prosimy poinformować gości o konieczności ich posiadania. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem obiektu FUN&SPORT, zasadami organizacji imprezy 

urodzinowej i w pełni je akceptuję.  

      

Data złożenia zamówienia Podpis zamawiającego Podpis osoby przyjmującej zamówienie 

 


