
DANE OGÓLNE:
Imię i nazwisko rodzica:...................................................................
Imię i nazwisko dziecka:...................................................................
Ustalona data przyjęcia:................................................................
Ustalona godzina przyjęcia:........................................................
Które urodziny będą świętowane:………………………………….
Liczba gości:…………………………
DANE KONTAKTOWE:
telefon:………………………………..….. e-mail:………………………….…………………….

WARUNKI ORGANIZACJI PRZYJĘCIA URODZINOWEGO

1. LOKALIZACJA: (proszę zaznaczyć wybraną opcję)

Ożarów Mazowiecki ,ul.Korfantego 1

Granica/k.Pruszkowa ,ul.Szczęśliwa 1

Warszawa Ursus, ul. Orłów Piastowskich 57

2. PROGRAM: (proszę zaznaczyć wybraną opcję)

MAŁY ARTYSTA (Warsztaty plastyczne;
Kulinarna przygoda*)

MAŁY PROGRAMISTA (Minecraft ;Sekrety
elektroniki/Robotyka)

MAŁY ODKRYWCA (Slimy; Eksperymenty)

ESCAPE ROOM

3. PAKIET (proszę zaznaczyć wybraną opcję):

PAKIET 2H
PROGRAM (do wyboru)- 2x45 min +czas na
poczęstunek
Koszty: Do 10 uczestników -opłata stała w wysokości
490 zł
Powyżej 10 uczestników + 40zł/osoba

PAKIET 2,5 H
PROGRAM (do wyboru)- 2 x60 min +czas na
poczęstunek
Koszty: Do 10 uczestników -opłata stała w wysokości
540 zł

Menu warsztatowe-

Kulinarna przygoda:
(+70zł dopłata)

(*proszę zaznaczyć wybieraną opcję):

♨ Pizza
♨ Zapiekanki
♨ Tiramisu
♨ Lody
♨ Ciasteczka
♨ Pancakes

Powyżej 10 uczestników +45zł/osoba



4. OPCJE DODATKOWE
SALA DLA RODZICÓW-koszt: 120,00zł

Wynajęcie sali obejmuje korzystanie z aneksu kuchennego, ekspresu do kawy oraz cukru.
We własnym zakresie muszą Państwo zapewnić kawę ziarnistą oraz mleko. Jeżeli nie wykupią Państwo
tej opcji korzystanie z przestrzeni kuchennej oraz ekspresu jest niedozwolone.
Planowana ilość osób dorosłych ………...….. (maks.10 osób)

FOTORELACJA-koszt: 70,00zł
Zaproszenia-koszt: 2,50zł/szt.
Dyplomy dla gości-koszt: 3,50zł/szt.

5.FORMA PŁATNOŚCI (proszę zaznaczyć wybieraną opcję):

gotówka lub karta (w biurze Centrum Językowego w Ożarowie Mazowieckim)
przelew

Dane do przelewu:
05 1140 2004 0000 3802 7527 7248
LINGO-STAR Sp.z.o.o.
ul.Korfantego 1
05-850 Ożarów Mazowiecki

Rozliczenie całkowitych kosztów:

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Wysokość i forma wpłaconej zaliczki:

-------------------------------------------------------------

Informacje dodatkowe:
1. Poczęstunek dla gości przyjęcia – w zakresie rodzica
2. Organizator zapewnia- talerzyki, kubeczki itp., dekoracje sali urodzinowej, opiekę animatora, materiały
niezbędne do zajęć, upominek dla solenizanta.
3. Obowiązuje zaliczka w wysokości 100zł za 1 przyjęcie najpóźniej tydzień przed ustalonym terminem,
reszta-płatna w dniu imprezy. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni
robocze, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
4. Podana cena obejmuje organizację urodzin dla jednego jubilata. W przypadku każdego dodatkowego jubilata
doliczana jest kwota 40 lub 45 zł w zależności od długości warsztatów.

Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami organizacji przyjęcia urodzinowego

............................................................
data, podpis rodzica


