
REGULAMIN URODZIN NA WROTKARNI ROLLER DISCO: 

 

1. Na Wrotkarni Roller Disco obowiązuje zakaz wnoszenia swoich produktów 

spożywczych. Napoje i przekąski są przygotowywane wyłącznie przez pracowników 

obiektu. Jedynym produktem z zewnątrz jest tort. W przypadku wniesienia swoich 

produktów klient jest zobowiązany do zapłaty 100zł za złamanie regulaminu obiektu. 

2. Animator zajmuje się dziećmi tylko w określonym czasie. Zajęcia, które 

prowadzi w tym czasie nie są szkółką nauki jazdy na wrotkach i rolkach. Organizator 

zakłada, że dzieci miały wcześniej styczność z podobnym sportem. Animator nie 

zagwarantuje nauczenia dzieci jazdy w trakcie animacji.   

3. Nie prowadzimy opieki nad dziećmi podczas trwania urodzin. Podczas urodzin 

musi być co najmniej jeden rodzic, który jest ogólnym opiekunem grupy. 

4. W cenę wejścia i wynajmu sprzętu wchodzą jedynie wrotki. Kaski i 

ochraniacze są płatne dodatkowo. 

5. Za uszkodzenia sprzętu, przedmiotów na obiekcie odpowiadają rodzice. 

6. Oferty na urodziny przygotowywane są na konkretną ilość osób. Każda 

dodatkowa osoba będzie dodatkowo płatna. 

7. W przypadku kiedy na urodzinach pojawi się mniej osób niż przewidywano, 

klient płaci tylko za obecnych gości. 

8. Obecność rodziców dzieci biorących udział w urodzinach nie jest uwzględiona 

w cenie. Przygotowanie miejsca dla rodziców oraz ich udział w urodzinach jest 

dodatkowo płatny. 

9. Obowiązuje zakaz wchodzenia w butach, przechodzenia, spacerowania z 

dziećmi na terenie wrotkowiska. 

10. Minimalny wiek uczestnika urodzin to 7 lat. 

11. Minimalna ilość osób na urodzinach: 5 

12. Maksymalna ilość osób na urodzinach: 25 – urodziny z maksymalną ilością 

osób organizowane są w weekendy tylko w godzinach przed południowych. 

13. Najpóźniej na 3 dni przed planowaną imprezą niezbędne jest mailowe 

potwierdzenie ostatecznej ilości osób, menu oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki. 

14. Wpłata zaliczki i potwierdzenie terminu urodzin jest jednoznaczne z 

zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.   

15. Zaliczkę w wysokości 100zł należy wpłacić na nr konta: 

Wrotkarnia Roller Disco  

 Raiffeisen bank 58 1750 0012 0000 0000 3204 9508 

 W tytule proszę wpisać imię nazwisko datę urodzin 
 

 

 

 

 


