Urodziny to wyjątkowe i wyczekiwane święto dla każdego dziecka. Jeśli pragniecie
Państwo, aby ten dzień był dla Waszej pociechy spełnieniem marzeń, zapraszamy na

SPORTOWE URODZINY w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach! Jesteśmy po to, aby
tworzyć uśmiechy, oderwać od komputera, pokazać jak ze zdrowej aktywności fizycznej
czerpać radość i przyjemność. SPORTOWE URODZINY zachęcają dzieci do uprawiania
sportu, zapoznają z różnymi rodzajami gier, zabaw i dyscyplin sportowych, a przede
wszystkim dają możliwość pozytywnego rozładowania energii.
Urodziny są prowadzone wewnątrz hali widowisko-sportowej „Pod basztami” oraz przy
dobrej pogodzie na boisku zewnętrznym.

MODUŁ 1
Czas trwania: 2 godziny wspaniałej zabawy urodzinowej
- zajęcia sportowo-rekreacyjne w formie gier i zabaw dostosowane do wieku dzieci lub
dyskoteka
- zabawy z chustą Klanza
- zabawy muzyczno- ruchowe
- quiz bajkowy
- malowanie buziek lub warsztaty kreatywnego modelowania balonów
- zaproszenia urodzinowe
- dyplom dla jubilata/ jubilatki
- wafelek + soczek dla każdego uczestnika
We własnym zakresie: tort, poczęstunek, nakrycie stołów

MODUŁ 2
Czas trwania: 2,5 godziny wspaniałej zabawy urodzinowej
- zajęcia sportowo-rekreacyjne w formie gier i zabaw dostosowane do wieku dzieci lub
dyskoteka
- zabawy z chustą Klanza
- zabawy muzyczno- ruchowe
- malowanie buziek lub warsztaty kreatywnego modelowania balonów
- poczęstunek
- zaproszenia urodzinowe
- poczęstunek dla dzieci, nakrycie stołów, dekoracje
- dyplom dla jubilata/ jubilatki
- wafelek + soczek dla każdego uczestnika
We własnym zakresie: tort

MODUŁ 1 250 zł, MODUŁ 2 300 zł
Opcje dodatkowe płatne:
•

Kawa, herbata dla rodziców dopłata 50 zł

Grupa liczy min. 8 osób max. 15 osób osób.
(>15 os. dopłata 10zł/os do max.25 os.)
Termin urodzin ustalany jest indywidualnie.
Podczas rezerwacji terminu pobierana jest zaliczka w wysokości 100 zł, która nie jest
zwracana w przypadku rezygnacji !!!
Oferta dobierana tematycznie do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

PODCZAS ZAJĘĆ NA BOISKU BĄDŹ HALI OBOWIĄZUJE SPORTOWE OBUWIE,
DOBRE HUMORY
ORAZ DUŻO UŚMIECHU!!!

Szczegółowych informacji uzyskacie Państwo w Sekretariacie CKiS w Chęcinach w Hali
widowiskowo-sportowej „Pod basztami”. Tel. 41 315 10 97.

REGULAMIN SPORTOWO-KREATYWNYCH URODZIN Z CKIS
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Przyjęcie urodzinowe odbywa się na terenie hali widowiskowo-sportowej „Pod
Basztami”
w Chęcinach oraz na boiskach zewnętrznych.
Zamówienie Sportowo – Kreatywnych Urodzin dotyczy 1 dziecka.
Zamawiający przyjęcie, lub inna osoba dorosła odpowiada za gości
uczestniczących
w urodzinach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas
przyjęcia urodzinowego.
Organizator zapewnia osobę do organizacji zabaw z dziećmi.
Przyjęcie urodzinowe trwa max 2,5 godziny - prosimy o bezwzględne
przestrzeganie czasu przebywania w obiekcie.
Urodziny odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu, wpłaceniu zaliczki
w wysokości 100 zł oraz podpisaniu zamówienia. Zaliczka jest potwierdzeniem
rezerwacji.
Niedokonanie wpłaty zaliczki powoduje, że rezerwacja przepada. Pozostałą kwotę
zamawiający dopłaca w dzień imprezy. W przypadku rezygnacji nie zwracamy
zaliczki.
Sportowo-kreatywne Urodziny są przeznaczone dla dzieci od 6 lat.
Ilość uczestników Urodzin wynosi od 8 do 15 osób w cenie modułu, za każdą
następną osobę jest dopłata w wysokości 10 zł do 25 osób max.
Zaproszenia dla wszystkich gości są wydawane po wpłaceniu zaliczki oraz
podpisaniu zamówienia.
Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia liczby gości na 3 dni przed
przyjęciem.
W momencie braku potwierdzenia przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą
osób podanych na zamówieniu.
Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie animatorów,
instruktorów zabaw o schorzeniach dziecka np. astma, alergia.
Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego jednak
nie ponosi za to odpowiedzialności.
Na teren pomieszczeń do prowadzenia zajęć sportowych nie wolno wnosić
jedzenia ani picia.
Za dodatkowy poczęstunek dostarczony przez Zamawiającego przyjęcie
urodzinowe, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Tematyka zajęć na życzenie zamawiającego jest ustalana co najmniej 5 dni
roboczych przed datą Urodzin.
Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są
zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń
w terminie 7 dni.
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Zamówienie przyjęcia urodzinowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
hali widowiskowo- sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
W przypadku dokonania takich zmian zobowiązuje się do poinformowania
rodziców (opiekunów).
Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje regulamin sportowo-kreatywnych
urodzin z CKIS, jak również regulamin obiektu.

