
 

 

Regulamin urodzin 

 

 

1. Koszt uczestnictwa to 30 lub 35 zł/osobę w zależności od wybranej 
tematyki urodzin. Solenizant nie płaci. 

2. Etnocentrum nie zapewnia wyżywienia za wyjątkiem ciasteczek, 
wykonywanych przez uczestników przyjęcia w scenariuszu urodzin Izba z 
piecem. 

3. Możliwe jest dokupienie opcji z poczęstunkiem, w cenie 25 zł/os 
(dokładne menu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, które nie 
uwzględnia tortu urodzinowego). 

4. Klient może dostarczyć poczęstunek we własnym zakresie, w tym tort 
urodzinowy, ponosząc tym samym pełną odpowiedzialność za ich 
jakość oraz konsumpcję w wyznaczonym do tego celu miejscu.  

5. Ze względu na charakter działalności Etnocentrum poczęstunek 
zapewniony przez klienta powinien opierać się na produktach zdrowych, 
dlatego prosimy o wyeliminowanie przekąsek typu chipsy, batoniki, 
paluszki etc., jak również słodzonych napojów.  

6. Minimalna liczba uczestników to 6 osób, maksymalna to 15 osób. 
7. Organizacja urodzin jest możliwa tylko w wyznaczonych terminach: W 

soboty od 12:00 i w niedziele od 14:00 po wcześniejszej rezerwacji.  
8. Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym przyjęciem należy 

wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł. 
9. Odpowiedzialność za uczestników przyjęcia urodzinowego ponosi Klient. 

Tym samym odpowiada on za szkody na mieniu oraz na osobie 
wyrządzone przez gości urodzinowych i zobowiązany jest do ciągłego 
uczestnictwa w przyjęciu urodzinowym. 

10. Rodzice innych dzieci nie powinny przebywać na przyjęciu, chyba, że 
stan zdrowia/wiek dziecka tego wymaga.  

11. Za kontakt z rodzicami innych dzieci odpowiada Klient.  
12. Przyjęcie urodzinowe trwa 2,5 godziny zegarowe. W szczególnych 

przypadkach Etnocentrum może zezwolić na przedłużenie przyjęcia 
urodzinowego, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnych 
zajęć odbywających się w tym samym dniu. Wydłużenie czasu trwania 
przyjęcia urodzinowego jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu 
tej kwestii z Etnocentrum. Wiąże się to również z dodatkową opłatą – 100 
zł/30 minut. 

 



 

 

13. Płatności za przyjęcie urodzinowe dokonuje się w kasie Etnocentrum w 
dniu urodzin. 

14. Za zgodą Etnocentrum i rodzica, w przypadkach losowych, strony mogą 
zmienić termin przyjęcia urodzinowego. 

15. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych 
przez Etnocentrum, Etnocentrum zwraca Klientowi pełną kwotę 
wpłaconej wcześniej zaliczki. 

16.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie (ul. Kolejowa 1) jako Administratora danych 
osobowych jego/jego dziecka oraz dzieci zaproszonych na przyjęcie 
urodzinowe w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem 
urodzin w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej". Podstawowe informacje o 
zasadach przetwarzania danych osobowych w RCKP i przysługujących 
uczestnikom zajęć prawach znajdują się na stronie: 
https://rckp.krosno.pl/strona-637-rodo_w_rckp.html 

17. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i powielanie zdjęć 
oraz nagrań video wykonanych podczas przyjęcia urodzinowego w 
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej" bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania, w tym na wykorzystanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem 
klienta/jego podopiecznego oraz dzieci zaproszonych na urodziny w 
materiałach promocyjnych i dowolne ich umieszczanie na wszystkich 
polach eksploatacji.  

18.  Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego 
regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub 
naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. 

19. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia 
Przyjęcia Urodzinowego. 

20. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje 
regulamin przyjęcia urodzinowego oraz regulamin Etnocentrum. 

21. Oferta zajęć podlega modyfikacjom na życzenie klienta po 
wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oferta poczęstunku 

Dotyczy przyjęcia urodzinowego w dniu ………………………………………… 

organizowanego przez Pana/Panią: ……………………………………………………. 

Menu do wyboru: 

1. Napoje – do wyboru jedna z opcji: 

o lemoniada ze świeżych owoców 

o koktajle owocowe  

o kruszon owocowy w oszronionych szklankach 

 

2. Deser – do wyboru jedna z opcji: 

o kruche ciasteczka 

o galaretka owocowa 

o sałatka owocowa 

 

3. Przekąski – do wyboru jedna z opcji: 

o kanapki ze zdrowymi dodatkami 

o cebularze 

o prołzioki z masłem i dżemem 

 

 


