
 

REGULAMIN URODZIN 

CENTRUM SPORTU I ZABAWY „ZAJAWKA” 
UL. CHEMICZNA 2, ZIELONA GÓRA 

 

1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest RSJ spółka z o.o. mieszcząca się w Zielonej 
Górze przy ul. Stary Kisielin – Pionierów Lubuskich 110. 

2. Niniejszy dokument obejmuje zasady organizowania urodzin w Centrum Sportu i Zabawy „Zajawka” 
w Zielonej Górze. 

3. Organizujący urodziny zobowiązany jest do zapoznania się z Zajawki oraz ma obowiązek zapoznać z 
tym regulaminem uczestników I rodziców/opiekunów uczestników.  

4. Organizujący urodziny zobowiązany jest do dostarczenia zgód podpisanych przez samych 
uczestników lub rodziców/opiekunów uczestników urodzin.  

5. Zgody dostępne są na stronie internetowej www.zajawkazg.pl lub w recepcji Zajawki 
6. Organizujący urodziny zobowiązany jest do opłaty w chwili rezerwacji 

a) Organizujący w przypadku rezerwacji wybranego pakietu urodzin online, zobowiązany jest do 
pełnej opłaty za wybrany pakiet. 

b) Organizujący w przypadku rezerwacji wybranego pakietu urodzin w kasie Zajawki, zobowiązany 
jest do wpłaty 200 zł w chwili składania rezerwacji. 

7. Organizujący ma prawo odstąpić od rezerwacji w terminie 3 dni przed urodzinami. Informacja 
powinna zostać przekazana osobiście, telefonicznie lub mailem do Zajawki. Niepoinformowanie 
obsługi o rezygnacji w podanym terminie, skutkuje brakiem zwrotu wpłaty. 

8. Organizujący ma prawo do roszczeń w przypadku niewywiązania się z umowy przez Organizatora.  
9. Uczestnicy urodzin muszą mieć ukończone 6 lat. W przypadku dzieci poniżej 6 roku życia muszą być 

pod opieką pełnoletniego opiekuna. 
10. Każde dziecko pomiędzy 3 a 6 rokiem życia musi być pod opieką rodzica lub opiekuna.  
11. Organizator zapewnia na czas trwania urodzin ofertę zgodną z wykupionym pakietem. 
 
 



 
 
 
12. Cena urodzin określona jest dla grup do 10 osób.  
Cena organizacji urodzin określona jest w zależności od pakietu i podana na stronie internetowej 
www.zajawkazg.pl oraz przy recepcji Centrum 
13. Organizujący ma obowiązek powiadomić recepcję telefonicznie lub mailowo o zmianach  w ilości 

dzieci, najpóźniej dwa dni przed urodzinami. W przypadku niepoinformowania obsługi o zmniejszeniu 
ilości uczestników, naliczona zostanie opłata za deklarowaną liczbę dzieci z dnia rezerwacji. (Dotyczy 
rezerwacji powyżej 10 osób) 

14. Ceny urodzin mogą ulegać zmianie. Urodziny zarezerwowane i opłacone zaliczką podlegają pod 
cennik z dnia, w którym dokonywano rezerwacji.  

15. Cena urodzin nie dotyczy skarpetek antypoślizgowych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do nabycia 
skarpetek antypoślizgowych we własnych zakresie. Skarpetki antypoślizgowe można zakupić w 
recepcji Zajawki w Zielonej Górze. (nie dotyczy pakietu „czarnego”) 

16. Niedozwolone jest wejście na arenę w zwykłych skarpetkach.  

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka/ dziecka mi 
powierzonego,  

Składając podpis oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem urodzin, regulaminem 
ogólnym oraz regulaminem szczegółowym Centrum Sportu i Zabawy „Zajawka” w Zielonej Górze.  

Składając podpis oświadczam, że jestem uprawniony/a do składania oświadczeń woli  w 
imieniu i na rzecz małoletniego. 

____________________________________   ______________________________________ 

              Data                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna 


