FORMULARZ ZAMÓWIENIA IMPREZY URODZINOWEJ

DANE DZIECKA
IMIĘ
NAZWISKO
WIEK DZIECKA
TERMIN UROCZYSTOŚCI
GODZINY UROCZYSTOŚCI
LICZBA GOŚCI
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
IMIĘ
NAZWISKO
TELEFON KONTAKTOWY

ZABAWA

CENA

ILOŚĆ GODZIN

BOWLING
BUTY
SUMA

RAZEM

UWAGI:


Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji jest złożenie formularza urodzinowego najpóźniej na 2 dni
przed imprezą. Po tym czasie wstępna rezerwacja zostanie zdjęta z książki rezerwacji



Płatność za bowling w momencie odbioru rezerwacji, w dniu uroczystości



Zlecający przyjmuje do wiadomości i akceptuje że w czasie trwania przyjęcia w Spin City musi być
obecny przynajmniej jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka, który ponosi pełną
odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników imprezy. Jest on również
zobowiązany zapewnić stosowanie się przez dzieci uczestniczące w przyjęciu do Regulaminu Spin
City oraz do poleceń obsługi.



Na terenie Spin City zabrania się spożywania produktów niezakupionych w naszym
obiekcie;



O rezygnacji z przyjęcia należy powiadomić najpóźniej na 2 dni przed planowaną uroczystością.



Centrum Rozrywki Spin City zastrzega sobie prawo do zmiany terminu urodzin, z uprzedzeniem na
dwa tygodnie przed planowaną datą uroczystości.



Opłaty za tort należy dokonać osobiście (płatność kartą lub gotówką), w biurze managera, najpóźniej
2 dni przed datą planowanej uroczystości. Jeśli zamówienie nie zawiera tortu – płatność należy
uregulować w dniu uroczystości.



Administratorem Danych Osobowych jest Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fosa 37,
02-768 Warszawa, dalej także jako „Spółka”. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@cinema-city.pl lub
korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Fosa 37, 02-768 Warszawa.
Dane przetwarzane są przez nas na potrzeby realizacji zamówionego wydarzenia urodzinowego, w
tym bieżącego kontaktu i rozliczeń, na podstawie, art. 6 ust. 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. odpowiednio na podstawie swoistej
umowy i prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom
lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane w ww.
celach będą przetwarzane przez okres trwania współpracy, w tym bieżącego kontaktu, a w celach
archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

MENU URODZINOWE
NAZWA ARTYKUŁU
TORT (1kg/ 1,5kg/ 2kg)

CENA

ILOSĆ

śmietanowy

50/ 75/ 95

czekoladowy

55/ 80/ 105

RAZEM

NAPIS NA TORCIE (w cenie tortu)
POMARAŃCZOWY (dzbanek 1L)
SOK OWOCOWY (1l)

NAPOJE GAZOWANE

LIPTON (0,2l)

JABŁKOWY (dzbanek 1L)

15,00
15,00

GREJFRUTOWY (dzbanek 1L)

15,00

CZARNA PORZECZKA (dzbanek 1L)

15,00

PEPSI (1L)

15,00

7 UP (1L)

15,00

PEPSI (0,2l)

5,90

PEPSI MAX (0,2l)

5,90

MIRINDA (0,2l)

5,90

7 UP (0,2l)

5,90

CYTRYNOWY

5,90

BRZOSKWINIOWY

5,90

ZIELONA HERBATA
GAZOWANA

5,90
12,00

NIEGAZOWANA

12,00

WODA (1 l)
PALUSZKI (200g)

SOLONE

CHIPSY (140g)

8,00

ZIELONA CEBULKA

10,00

PAPRYKOWE

10,00

NATURALNIE SOLONE

10,00

DELICJE (140g)

POMARAŃCZOWE

SZAMPAN PICCOLO

WIŚNIOWY/
TRUSKAWKOWY

15,00

NACHOS W KUBKU

Sos salsa/ serowy (do wyboru)

16,50

Pizza( 23 cm) *od godz 12:30

Margharita/Capricciosa/Peperoni/
Hawajska/Campagnola/Wiejska/
Carbonara/Cacciatore

19,00

Pizza (46 cm) *od godz 12:30

Margharita/Capricciosa/Peperoni/
Hawajska/ Campagnola/Wiejska/
Carbonara/Cacciatore

5,00

37,00

PLN

DO ZAPŁATY

DATA

PODPIS OSOBY PRZYJM. ZAMÓWIENIE

PODPIS
ZAMAWIAJĄCEGO

Wypełniony formularz należy dostarczyć do biura managera Spin City lub przesłać na adres: spincity@spincity.pl
Tel.: 22 241 95 07

