Regulamin urodzinek w Jamie Bazyliszka

1. Urodzinki w Jamie Bazyliszka to dodatkowy produkt Legendii Śląskiego Wesołego
Miasteczka, który jest płatny zgodnie z odrębnym cennikiem dostępnym na stronie
internetowejhttps://www.legendia.pl/cennik/magiczne-urodzinki oraz na kasie biletowej w
Jamie Bazyliszka.
2. Uczestnicy urodzinek i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie Legendii Śląskiego
Wesołego Miasteczka, a w szczególności w Jamie Bazyliszka.
3. W skład oferty podstawowej wchodzi: - wstęp z możliwością korzystania z atrakcji Jamy
Bazyliszka, - rezerwacja udekorowanej loży na 2 godziny, - poczęstunek, - dedykowane
zaproszenia.
4. Poczęstunek przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami urodzin.
5. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
6. Zamówienie usług z oferty dodatkowej powinno być złożone w formie elektronicznej (email na adres jamabazyliszka@legendia.pl) minimum tydzień przed terminem planowanych
urodzinek. Zamawiający otrzyma zwrotne potwierdzenie o możliwości realizacji
dodatkowego zamówienia oraz jego akceptacji i ostatecznej cenie najpóźniej na 3 dni przed
planowanymi urodzinkami.
7. Celem wstępnej rezerwacji terminu należy wysłać wszelkie niezbędne dane oraz
informacje na adres jamabazyliszka@legendia.pl, potwierdzeniem jest otrzymanie
wiadomości zwrotnej z akceptacją terminu od koordynatora Jamy Bazyliszka.
8. Celem rezerwacji terminu należy wpłacić zadatek w wysokości 100,00 zł minimum
tydzień przed urodzinkami przelewem lub w kasie Jamy Bazyliszka. Zadatek można wpłacić
w każdy otwarty dzień zgodnie z harmonogramem otwarcia Jamy Bazyliszka dostępnym na
stronie www.legendia.pl/jamabazyliszka.

9. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
10. Obsługa Jamy Bazyliszka nie opiekuje się dziećmi w trakcie urodzin. Pełną
odpowiedzialność za dzieci i za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia mienia
spowodowane przez dzieci ponosi opiekun, a w przypadku jego braku zamawiający
urodzinki
11. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia ostatecznej liczby uczestników
urodzinek najpóźniej dzień przed planowanym terminem ich realizacji najpóźniej do
godziny 15:00. Dokonanie zmiany liczby uczestników urodzinek, po tym terminie, w
przypadku mniejsze liczby osób niż zawartej w formularzu zgłoszeniowej skutkować będzie
pełną odpłatnością za usługę zgodnie z deklarowaną ilością osób, a w przypadku
zwiększenia liczby osób skutkować będzie pełną odpłatnością za faktyczną liczbę
uczestników urodzinek przy czym Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko zastrzega sobie, że
dodatkowe osoby ponad zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym mogą nie móc skorzystać
z zamówionego pakietu w pełni.
12. Zabrania się wnoszenia swoich posiłków i napojów, z wyjątkiem tortu urodzinowego,
posiłków i napojów dla dzieci do lat dwóch oraz posiłków i napojów podyktowanych
specjalnymi potrzebami żywieniowymi po poinformowaniu koordynatora Jamy Bazyliszka.

