
W HOTELU ROBERT`S PORT

więcej informacji na:

www.hotel-port.pl

Zachęcamy do rezerwowania terminów na przyjęcia 

urodzinowe lub imieninowe w naszym Klubie Malucha! 

Ten wyjątkowy dzień może na długo pozostać 

w pamięci Twojej pociechy i zaproszonych gości!

W ramach urodzin zapewniamy:

Korzystanie z Klubu Malucha - 2 godziny 

(sala zabaw 130 m2)

Bezpieczny dwupoziomowy „Małpi Gaj” z torami

Duży wybór atestowanych gier oraz zabawek

Kolorowa zastawa 

(kubeczki, talerzyki, łyżeczki, serwetki)

Dekoracja Sali balonami oraz napis z imieniem jubilata

Poczęstunek (ciastka, cukierki, popcorn, krakersy)

Napoje (woda, soki 0,2 ml/os.)

Owoce

Prezent dla jubilata – wejście do Klubu Malucha 

bez ograniczeń lub wejście na basen 2 godziny

Urodziny w Klubie Malucha: Pakiet Podstawowy:
Do 10 dzieci – 490 zł 

oraz jedna atrakcja do wyboru.

Każde kolejne dziecko 49 zł

Dodatkowe usługi:
Tort urodzinowy - 80 zł / 1kg

Szampan bezalkoholowy - 29 zł / but.

Każda kolejna atrakcja - 10 zł / dziecko

15% rabatu na zamówienia 

w Restauracji Żeglarskiej
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Atrakcje do wyboru:
Malowanie buziek

Zaplatanie warkoczyków 

Kolorowe tatuaże

Warsztaty kręcenia balonów

Zabawa z animatorem – 30 min 

Urodziny organizowane 

od poniedziałku do piątku 10% rabatu

Menu urodzinowe:
Frytki, nuggetsy, mizeria – 15 zł/dziecko

Pierogi (6 szt) – 15 zł

Naleśniki na słodko – 15 zł

Mini kanapki – 10 zł/dziecko

Pizza duża (25 cm) margherita – 20 zł

  REGULAMIN URODZIN:

  1.  Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie +48 87 429 84 33, 

      mailowo: rezerwacje@hotel-port.pl.

  2.  Rezerwacji należy dokonać z minimum 10-cio dniowym wyprzedzeniem

  3.  Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest do 3 dni od momentu złożenia rezerwacji..

  4.  Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest na konkretny termin.

  5.  Minimalna wysokość zadatku wynosi 50 %, w przypadku dodatkowych atrakcji wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.

  6.  Minimalna liczba gości to 10 osób. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 10 dzieci.

  7.  Do dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest Klub Malucha w Hotelu Robert's Port. 

      Czas trwania urodzin wynosi 2 godziny (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).

      Każda rozpoczęta godzina jest dodatkowo płatna 100 zł/godzina.

  8.  Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej.

  9.  Dopłata do urodzin, następuje w dniu imprezy.

10.  Organizator zabrania przynoszenia własnego jedzenia na urodziny 

       z wyjątkiem tortu po okazaniu dowodu zakupu (FV/paragon) lub oświadczenia.

11.  Poczęstunek, który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. 

12.  Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.

13.  Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

14.  Hotel nie wyraża zgody na catering zewnętrzny.

15.  Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali.

16.  Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.

17.  Rodzic/prawny opiekun jubilata urodzin odpowiedzialny jest za gości zaproszonych do Klubu Malucha.

18.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu Sali.

19.  Zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.

20.  Wpłacanie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

21.  Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje również główny regulamin Klubu Malucha.
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