
REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI W KIDS FITNESS CLUB ul. Izy Zielińskiej 17 w 

Żyrardowie 

1.Wszystkich gości przyjęcia urodzinowego obowiązuje ogólny Regulamin KIDS FITNESS CLUB oraz 
Regulamin Placu Zabaw. 

2. Przyjęcia urodzinowe od soboty do niedzieli oraz w święta odbywają się w przedziałach czasowych 
: 10-12, 13-15, 16-18, 18:30-20:30 zaś w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki obowiązuje 
indywidualne ustalenie godziny.   

3. Osoba organizująca dziecku urodziny (Klient) sama pilnuje godziny zakończenia czasu zabawy 
trwającej 2 godziny licząc od ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się gości.   

 4. Lokal udostępniany jest maksymalnie na 15 minut przed przyjęciem urodzinowym.  

 5. Rezerwacji terminu urodzin można dokonać osobiście lub mailowo na adres 
stowarzyszeniekfc@gmail.com. Wówczas na wskazany adres e-mail, Klient otrzyma potwierdzenie 
zgłoszenia rezerwacji.   

6. Rezerwacja terminu ważna jest 2 dni od momentu zgłoszenia i automatycznie wygasa, o ile nie 
zostanie w tym czasie wpłacona zaliczka zgodnie z punktem 7.poniżej. 

7. Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest wpłacenie zaliczki w minimalnej  wysokości  200 złotych w 
czasie 2 dni od zgłoszenia (brana jest pod uwagę data zaksięgowania wpłaconej kwoty na naszym 
koncie lub dzień wpłaty gotówkowej w Biurze).  

8. Klient przez zrobienie rezerwacji oraz przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) 
potwierdza, że zapoznał się  z ofertą, cennikiem oraz w pełni  akceptuje  niniejszy regulamin imprezy 
urodzinowej oraz  Regulamin Placu Zabaw jak i Ogólny Regulamin Kids Fitness Club, które widnieją  w 
siedzibie oraz na stronie internetowej -  www.kidsfitnessclub.pl w zakładce URODZINY.    

9. Wszelkie ustalenia dotyczące urodzin dokonywane są z Klientem  drogą e-mailową na adres 
stowarzyszeniekfc@gmail.com. Dotyczy to m.in. korzystania przez Klienta z promocji, rabatów a także 
indywidualnych ustaleń dot. kwoty, przebiegu imprezy, poczęstunku itp. W przypadku braku 
korespondencji mailowej w wyżej wymienionym zakresie nie ma podstaw do roszczenia przez Klienta 
praw do  odstępstw od obowiązku dokonania wpłaty za urodziny zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 

10. Klient jest zobowiązany do uiszczenia ustalonej opłaty minimalnej za 10 osób nawet w przypadku, 
gdy w imprezie będzie uczestniczyć mniej niż 10 osób.  Powyżej 10 osób, tj. za każdą kolejną osobę 
opłata pobierana jest za rzeczywistą ilość przybyłych gości urodzinowych zgodnie z cennikiem 
urodzin.  

11. Klient zobowiązany jest uregulować płatność za wszystkie przybyłe dzieci zgodnie z cennikiem 
urodzin dostępnym na stronie www.kidsfitnessclub.pl w zakładce urodziny, a także stacjonarnie w 
lokalu. Za gościa urodzinowego podlegającego całkowitemu opłaceniu przez Klienta uważa się 
wszystkie dzieci korzystające z infrastruktury Kids Fitness Club oraz z poczęstunku niezależenie od 
czasu przybycia na przyjęcie urodzinowe, a także dzieci przyprowadzone jako osoby towarzyszące np. 
rodzeństwo. 

12. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy i jest płatna kartą lub gotówką. W przypadku 
płatności na konto Kids Fitness Club, wymagane jest od Klienta okazanie pokwitowania dokonania 
przelewu najpóźniej na 1 dzień przed imprezą urodzinową.    

http://www.kidsfitnessclub.pl/


13. Klient ma prawo do jednorazowej, bezkosztowej rezygnacji z wykupionego terminu urodzin ( 
choroba, kwarantanna), ustalając z Kids Fitness Club możliwy do realizacji nowy termin urodzin. W 
tym przypadku klient dopłaca do zaliczki różnicę stanowiącą ogólną kwotę minimalną za organizację 
urodzin zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku drugiej rezygnacji i ponownego 
anulowania wykupionego terminu urodzin, Kids Fitness Club zastrzega możliwość braku zwrotu 
wpłaconych środków z uwagi na poniesione straty związane z odwoływaniem przez Klienta  kolejnych 
terminów urodzin.  

14. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy urodzinowej ponoszą 
Rodzice/opiekunowie.   

15.Kids Fitness Club nie gwarantuje opieki ze strony animatora ani osób z obsługi placówki.   

16. Oferta urodzinowa wraz z cennikiem i pakietami stanowi integralną część niniejszego regulaminu.   
 
17. Za szkody materialne w Kids Fitness Club wyrządzone przez dzieci odpowiadają finansowo 
rodzice/opiekunowie dziecka.   

18. Zarząd oraz personel Kids Fitness Club nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i 
dzieci nie przestrzegających regulaminów wewnętrznych Kids Fitness Club.  

19. Zarząd oraz personel Kids Fitness Club nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione 
rzeczy uczestników przyjęcia urodzinowego. 
 
20. Kids Fitness Club może zrezygnować z wykonania usługi i dokonać pełnego zwrotu Klientowi 
wpłat dokonanych z tytułu organizacji w Kids Fitness Club przyjęcia urodzinowego bez dodatkowego 
odszkodowania lub zadośćuczynienia z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności lub 
stwierdzenia możliwości zakażenia koronawirusem (2019-nCoV) lub wprowadzenia obostrzeń lub 
kwarantanny przez sanepid. 
 
21. Regulamin może być modyfikowany.  
 

22. O wszelkich zmianach w regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 


