Aleja Jana Pawła II 20a
58-506 Jelenia Góra
tel. (0 75) 64 22 022, 0 501 555 355
www.AkademiaHappyKids.pl
sekretariat@AkademiaHappyKids.pl

_________________________________________________________________________________

Zgłoszenie organizacji przyjęcia urodzinowego
Imię i Nazwisko Zamawiającego …………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………

Imię dziecka - solenizanta …………………………………………………………………………………… wiek …………
Liczba dzieci na imprezie urodzinowej ……………………………………… wiek dzieci ………………………
Termin urodzin ................................................................. godziny urodzin ………………………………
Wpłacono bezzwrotny zadatek w wysokości …………………………………………… (minimum 50 zł.)
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pozostało do zapłaty ……………………………………… słownie ………………………………………………………………

Oświadczam iż zapoznałam/-em się z regulaminem sali zabaw i regulaminem organizacji
urodzin i akceptuję go;

……………………………………………………………….
Data i podpis rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………………….
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji o promocjach, i wydarzeniach w Akademii
Happy Kids: sali zabaw, przedszkolu, lunch barze i clubie Euforia drogą elektroniczną.

………………………………………………………
Data i podpis Zamawiającego
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Warianty organizowanych urodzin:

□
□
□

Wariant I – 2h zabawy w sali zabaw bez poczęstunku
poniedziałek-czwartek 230 pln. Powyżej 10 dzieci: 23,00 pln/dziecko
piątek-niedziela 250 pln. Powyżej 10 dzieci: 25,00 pln/dziecko

 Niespodzianka-gratis: dziecko otrzymuje balonik i ma malowaną buzię,
a Solenizant dodatkowo w prezencie wejściówkę na bezpłatną zabawę
w sali Happy Kids

□
□
□

Wariant II – 2h zabawy w sali zabaw z poczęstunkiem
poniedziałek-czwartek 260 pln/10 dzieci. Powyżej 10 dzieci: 26,00 pln/dziecko
piątek-niedziela 280 pln/10 dzieci. Powyżej 10 dzieci: 28,00 pln/dziecko

Menu urodzinowe (pakiet) w skład, którego wchodzą:
∙ sok owocowy (0,33 litra/dziecko),
∙ ciasteczka deserowe, chrupki, popcorn
∙ galaretka owocowa
∙ talerz owoców sezonowych
 Niespodzianka-gratis: dziecko otrzymuje balonik i ma malowaną buzię,
a Solenizant dodatkowo w prezencie wejściówkę na bezpłatną zabawę
w sali Happy Kids
□

Wariant dodatkowy – animator

□

dodatkowy animator 100 pln/godz.

Urodziny z animatorem to gwarancja niezapomnianych chwil !!
Godzina ta zostanie w pełni zagospodarowana przez jednego z naszych profesjonalnych animatorów.
Będzie to czas wypełniony ciekawymi zabawami oraz konkursami. Zabawy zostaną dopasowane
odpowiednio do wieku naszych uroczych gości ……

………………………………………………………
Data i podpis Zamawiającego
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