REGULAMIN WYDARZENIA „URODZINY W KINIE”
w Nowogardzkim Domu Kultury

1. Organizatorem wydarzenia „Urodziny w kinie” jest Kino Orzeł z siedzibą w Nowogardzkim Domu
Kultury, Plac Wolności 7, 72-200 Nowogard.
2. Usługa „Urodziny w kinie” rozpoczyna swą działalność od dnia 26.09.2015 i trwa do momentu
odwołania przez Kino Orzeł.
3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest na podstawie pisemnego zamówienia. Formularz
zamówienia jest dostępny w biurze i kasie Kina. Złożenie formularza jest równoznaczne z
akceptacją wszystkich punktów regulaminu „Urodziny w kinie”.
4. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia na usługę „Urodziny w kinie” przez Kino Orzeł jest
prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza przekazanego do biura Kina, potwierdzenie przez
Kino dostępności terminu oraz uregulowanie przez zamawiającego płatności za usługę.
5. Opłatę za usługę „Urodziny w kinie” należy uiścić na 7 dni przed planowaną imprezą urodzinową.
6. „Urodziny w Kinie” składają się z: przyjęcia urodzinowego, podczas którego animator przeszkolony
do pracy z dziećmi organizuje krótki program gier i zabaw oraz projekcji filmowej. Maksymalny
czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 1 godzinę (+ czas trwania seansu filmowego).
7. Seans filmowy jest seansem z aktualnego repertuaru, w związku z tym mogą znajdować się na nim
inni widzowie.
8. W przyjęciu urodzinowym mogą uczestniczyć dzieci pod opieką prawnego opiekuna dziecka, dla
którego jest organizowane przyjęcie, przy czym minimalna liczba dzieci to 8 osób, a maksymalna 15 osób.
9. W skład menu urodzinowego wchodzą produkty udostępnione przez Kino Orzeł: popcorn, słodkie
pianki/żelki, chrupki kukurydziane/słodkie, chrupki „duszki”, soki, woda.
9. Organizator zezwala na dostarczenie tortu przez zamawiającego, jednak nie ponosi za to
odpowiedzialności.
10. Warunki organizacji „Urodzin w Kinie”:
• rezerwacji terminu można dokonać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 08:0016:00 w biurze kina;
• rezerwacji należy dokonać nie później niż na 7 dni przed planowaną imprezą urodzinową;
• za gości uważane są dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia.
11. Do Sali zabaw z animatorem i Sali kinowej wchodzą tylko osoby, za które wniesiona została opłata
za udział w wydarzeniu.
12. W przypadku, gdy liczba gości na przyjęciu urodzinowym będzie wyższa niż w formularzu
zgłoszeniowym, dopłata następuje w dniu imprezy po przybyciu wszystkich dzieci.
13. Opłata za usługę „Urodziny w kinie” jest jednoznaczna z akceptacją warunków regulaminu.
14. Opłata za usługę „Urodziny w kinie” obowiązuje na konkretny termin i jest bezzwrotna.
15. Kino Orzeł jest jedynie organizatorem przyjęcia i nie sprawuje nadzoru nad uczestnikami przyjęcia.
Nadzór taki sprawuje wyłącznie zamawiający. Stosownie do postanowień niniejszego regulaminu
zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru stosownie do
obowiązujących przepisów praw.

Dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury
mgr Aneta Drążewska

