REGULAMIN Odlotowych Urodzin Sportowych
w CENTRUM SPORTU AKADEMOS
1. Organizatorem Odlotowych Urodzin Sportowych jest CS Akademos, który świadczy
usługę wynajmu pomieszczeń sportowych i sali na poczęstunek.
2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie 663-123-104, mailowo sport@akademos.pl
lub osobiście w biurze (8:00-16:00), w recepcji (16:00-22:00).
3. Minimalna ilość uczestników to 8 osób włącznie z Jubilatem.
4. Rezerwacja terminu jest ważna po wpłaceniu zaliczki w wysokości min. 100 zł, najpóźniej
na 7 dni przed terminem wynajmu.
5. Wycena jest ustalana indywidualnie, zgodnie z zamówieniem klienta oraz po uzgodnieniu
ostatecznej ilości uczestników, potwierdzanej najpóźniej na 3 dni przed wynajmem.
6. Opłatę należy uiścić najpóźniej na 3 dni przed wynajmem przelewem bankowym na
rachunek: CRH Akademos sp. z o.o. , 20-853 Lublin, ul. Symfoniczna 1 nr 88 1240 5501
1111 0000 5586 4282 (bank PEKAO SA), z podaniem imienia i nazwiska Jubilata oraz
terminu urodzin.
7. W przypadku rezerwacji urodzin z cateringiem, jeśli liczba uczestników urodzin ulega
zmniejszeniu w dniu imprezy, odpłatność za każdego uczestnika mniej wynosi 50%
(dotyczy nieobecnych uczestników powyżej minimalnej ilości).
8. W przypadku odwołania imprezy z powodu zdarzeń losowych (np. choroba Jubilata)
organizacja urodzin odbędzie się w innym terminie, uzgodnionym przez strony.
9. Gry i zabawy sportowe będą prowadzone przez animatora /instruktora sportowego.
10. Warunkiem korzystania z hali lub sali sportów walki jest zapoznanie się i przestrzeganie
regulaminów tych pomieszczeń.
11. Korzystanie z obiektów sportowych zobowiązuje do używania stroju i obuwia
sportowego oraz do korzystania z przyrządów sportowych znajdujących się na
wyposażeniu zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez uczestników imprezy
odpowiadają Rodzice/Opiekunowie lub Wynajmujący.
13. Czas trwania imprezy liczony jest od ustalonej godziny i trwa przez 120 min.
Przedłużenie imprezy jest możliwe jeśli w następnym paśmie czasowym nie ma
rezerwacji, wówczas koszt ustalany jest indywidualnie.
14. Organizator zakazuje przynoszenia posiłków przygotowywanych sposobem domowym.
Jakakolwiek żywność przynoszona na urodziny może odbywać za okazaniem paragonu.
To samo dotyczy tortów urodzinowych.
15. Spożywane napojów alkoholowych jest zabronione.
16. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy pozostawione bez
nadzoru - Centrum Sportu Akademos nie ponosi odpowiedzialności.
17. Centrum Sportu Akademos zastrzega sobie możliwość wprowadzania zamian
w regulaminie urodzin.

