REGULAMIN URODZINOWY LEMON FITNESS
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§ 1 Postanowienia ogólne
Dane Organizatora: Naiwerski Wernikowski Lemon Concept S.C ul. Ludwinowska 11/poziom -1 basen, 30-331 Kraków, NIP: 6762478766
Organizacja urodzin jest możliwa w terminie uzgodnionym wcześniej z organizatorem, w godzinach wolnych od prowadzonych przez Lemon Fitness zajęć na
basenie oraz w rezerwowanej Sali.
Rezerwacja zostaje zawarta w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w recepcji klubu.
Ilość uczestników zgłaszana jest przez rodzica/opiekuna, za pomocą formularza wraz z kompletem informacji dotyczących uczestników, tj, wiek oraz poziom
zaawansowania na basenie. W sytuacji, w której uczestnicy urodzin mają poniżej lat 4, lub nie potrafią samodzielnie pływać z pomocą sprzętów (makaronu,
deski) wchodzą pod opieką rodzica/opiekuna. W innym wypadku rodzice/opiekunowie nie wchodzą do wody – wejście do wody rodzica/opiekuna dziecka
umiejącego pływać wiąże się z dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem wejścia na basen klubu Lemon Fitness.
Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego, sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za
szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.
W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego basen pozostaje dostępny dla klientów indywidualnych. Co wiąże się z brakiem możliwości rezerwacji
basenu na wyłączność przyjęcia urodzinowego. Rezerwacja obejmuje część basenową w zależności od ilości uczestników.
Uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie uczestników maja obowiązek zmiany obuwia na klapki, przed wejściem do szatni basenowej oraz posiadania własnej
kłódki do zamknięcia szafki.
§ 2 Czas trwania przyjęcia urodzinowego
Przyjęcie urodzinowe trwa 3 godziny zegarowe. W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić na przedłużenie przyjęcia urodzinowego, jeśli nie
wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnego przyjęcia urodzinowego odbywającego się w tym samym dniu, lub innych zajęć prowadzonych przez klub.
Wydłużenie czasu trwania przyjęcia urodzinowego jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu owej kwestii z Organizatorem. Wiąże się to również z
dodatkową opłatą: 100 zł/godzina.
Organizatorzy oraz solenizant mogą bezpłatnie spędzić czas w Lemon Fitness maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego; jest to tzw.
czas oczekiwania na gości, oraz maksymalnie 15 minut po jego zakończeniu, tzw. czas na pożegnanie gości.
§ 3 Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego
Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej organizaora.
Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na przyjęcie urodzinowe jest wypełnienia formularzu zgłoszenia oraz włata zaliczki w
wysokości 200 zł w recepcji klubu. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Formularz
Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego jest integralną częścią Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Zaliczka nie podlega zwrotowi.
§ 4 Uczestnicy przyjęcia urodzinowego
Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej tydzień przed planowaną datą przyjęcia. Wszelkie pozostałe zmiany dotyczące zamówienia przyjęcia
urodzinowego należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem przyjęcia urodzinowego. Ostateczną W przypadku braku potwierdzenia ilości gości
urodzinowych przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podaną w formularzu Zgłoszenia Przyjęcia Urodzinowego.
Klient zobowiązany jest do dostarczenia listy gości urodzinowych najpóźniej w dniu odbywania się przyjęcia urodzinowego.
Rodzic/opiekun solenizanta oświadcza, że wszyscy uczestnicy przyjęcia urodzinowego są zdrowi bez przeciwskazań do udziału w zajęciach basenowych.
§5. Płatności
Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na postawie formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, czyli ilości gości urodzinowych, strefy urodzinowe
oraz wybranych wcześniej atrakcji. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje po zakończeniu przyjęcia urodzinowego,
gotówką w recepcji klubu Lemon Fitness.
Minimalna kwota przyjęcia urodzinowego to 700 zł (10 osób), kwota obejmuje animacje na basenie prowadzone przez instruktora.
W kwotę przyjęcia wliczone są: dekoracje Sali, przekąski oraz napoje.
Tort oraz dodatkowe przekąski dla rodziców rodzic/opiekun solenizanta organizuje we własnym zakresie.
Dodatkowy instruktor oraz dłuższy czas na Sali są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z organizatorem za dodatkową opłata zgodnie z cennikiem.

§ 6 Odpowiedzialność stron
1. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Organizator udostępnia przestrzeń basenową oraz strefę urodzinową dla gości przyjęcia.
3. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką Klienta organizującego przyjęcie urodzinowe, który jest odpowiedzialny za gości zaproszonych.
§ 7 Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego
1. W przypadku odwołania / rezygnacji z przyjęcia urodzinowego Organizator nie dokonuje zwrotu zaliczki
2. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego. Jeśli przesunięcie terminu nastąpi minimum dwa
tygodnie przed datą odbywania się przyjęcia urodzinowego odbywa się to bez dodatkowych kosztów dla Klienta i Organizatora.
3. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconej wcześniej
zaliczki.
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§ 8 Dane osobowe i wizerunek
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez
Organizatora, który jest Administratorem Danych.
Chęć skorzystania z usług Lemon Fitness wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta, solenizanta oraz gości urodzinowych. Klient został
poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018
Podczas zabawy dzieci i opiekunowie mogą być fotografowani, a zdjęcia mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej lub na innych mediach
społecznościowych klubu Lemon Fitness bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych lub ich bliskich.
Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować
organizatora o swojej decyzji na piśmie.
§ 10 Postanowienia końcowe
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Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy
zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.
Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.
Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego oraz regulaminy klubu Lemon Fitness.
Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

