
 
 
REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘCIA URODZINOWEGO 
 

1.Impreza urodzinowa z wyjątkiem poczęstunku odbywa się w hali basenowej QARIUM Kępno. 
Poczęstunek odbywa się w mokrej strefie Restauracji MOKRA FOKA. 

 

2. Oferta dotyczy organizacji urodzin dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Grupa może liczyć 
maksymalnie 10 osób. 
 
3. W ramach oferty urodzinowej QARIUM Kępno zapewnia:  
animatora, który jest organizatorem zabaw dla dzieci na hali basenowej, menu do wyboru (jeden z 
proponowanych zestawów), bilet gratis dla 1 rodzica/opiekuna grupy,  
który jest obecny wraz z dziećmi podczas przyjęcia w restauracji, dodatkowe 15 minut na przebranie 
się dla grupy. 
  
4. Koszt imprezy urodzinowej 400,00 zł lub 550,00 zł zależnie od wybranego zestawu. Podane ceny 
dotyczą grupy, jest to koszt stały, mniejsza ilość uczestników nie jest równoznaczna z obniżeniem 
kosztu. 

 

5. Imprezy urodzinowe organizowane są w weekendy.  

 

6. Impreza urodzinowa trwa 2 godziny. 

 

7. Urodziny rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie, niezależnie od tego, czy przybyli już 
wszyscy zaproszeni Goście. 

15 minut przed rozpoczęciem imprezy zbiórka w holu głównym. 

 

8. Rodzic/opiekun ma obowiązek być obecny razem z dziećmi podczas przyjęcia w restauracji. 
QARIUM Kępno nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione w restauracji bez opieki osoby 
dorosłej. 

 

9. Uczestnicy grupy urodzinowej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu ogólnego krytej 
pływalni .  
Przed rozpoczęciem urodzin obowiązkowo odbywa się rozmowa z instruktorem na temat 
bezpieczeństwa. 

 

10. Dzieci uczestniczące w zabawie na basenie powinny mieć ze sobą: strój kąpielowy, klapki i ręcznik. 

 

11. Rezerwacji terminu imprezy należy dokonać minimum 7 dni przed planowanym terminem 
urodzin od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 osobiście w biurze administracji, telefonicznie 
pod numerem 798 422 088 lub e-mailowo biuro.qarium@pk.kepno.pl 

 

12. Płatności za przyjęcie urodzinowe należy dokonać nie później niż 3 dni przed planowaną imprezą 

w kasie QARIUM Kępno, bądź przelewem na rachunek bankowy: 

PKO SA 78 1240 6494 1111 0010 8542 8505.  

W tytule przelewu prosimy wpisać : urodziny, data, wybrany zestaw. 
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