MŁODZIEŻOWA
ANKIETA URODZINOWA
w sali zabaw ARCADIA
IMIĘ dziecka

ILE MA LAT?

DATA i GODZINY urodzin

LICZBA gości (z solenizantem)

ZAMAWIAJĄCY

Imię i nazwisko:

KONTAKT

Nr telefonu:

ZADATEK

Wpłacono zadatek w wysokości …......................................... PLN

WIEK dzieci

Adres e-mail:

Przyjęcie jest adresowane do młodzieży w wieku 10-13 lat i traktujemy ją jako imprezę zamkniętą możliwą do
zorganizowaną w każdy piątek w godzinach 19.00-21.00. Młodzież ;-) bawi się wyłącznie we własnym gronie pod
dyskretnym okiem obsługi sali i monitoringu.

Pakiet dla młodzieży DISCO / 250 zł (zadatek 100 PLN)
•
•
•
•
•

2 godziny zabawy w wybranej salce urodzinowej (dla 10 dzieci wraz solenizantem/tką)
kolorową zastawę urodzinową: talerzyk, kubek, łyżeczka, serwetka, słomka.
1 L soku pomarańczowego 100% + 1 L soku jabłkowego 100%,
litr wody niegazowanej
3 opakowania chipsów (różne smaki )

Wybór tego zestawu zobowiązuje do
dokonania zakupów na dodatkowe
przekąski w mini kafejce ARCADIA.
(zobacz lista poniżej)

•

Zapewniamy sprzęt nagłośnieniowy i światła disco.

Wszystko czego nie oferujemy można przynieść ze sobą (tort, ciasta, owoce oraz niektóre słodycze
- po konsultacji z obsługą sali zabaw).
Dodatkowe przekąski w mini kafejce ARCADIA:
PALUSZKI LAJKONIK JUNIOR (4,00 PLN/opakowanie)….................................................................................... Ilość: ….......
CIASTECZKA JUNIOR SAFARI (4,00 PLN/opakowanie) ......................................................................................... Ilość: ….......
CIASTECZKA HIT (5,00 PLN/opakowanie) .................................................................................................................... Ilość: ….......
PIERNICZKI NADZIEWANE (3,50 PLN/opakowanie) .............................................................................................. Ilość: ….......
CHRUPKI KUKURYDZIANE naturalne/czekoladowe (2,00 PLN/opakowanie) …...................................... Ilość: ….......
CHRUPKI BINGO (2,50 PLN/opakowanie) ...................................................................................................................... Ilość: ….......
PRAŻYNKI (2,50 PLN/opakowanie) ................................................................................................................................... Ilość: ….......
CHIPSY CHITOS (4,00 PLN/opakowanie) ....................................................................................................................... Ilość: ….......
GUMY MAMBA (1,00 PLN/kostka) ....................................................................................................................................... Ilość: ….......
ŻELKI HARIBO (4,00 pln/opakowanie) ............................................................................................................................. Ilość: ….......
ŻELKI OWOCOWE DŁUGIE (4,00 pln/opakowanie) .................................................................................................. Ilość: ….......
CUKIERKI NIMM 2/ŻUJKI NIMM 2 (4,00 PLN/opakowanie) ............................................................................... Ilość: ….......
PIANKI (3,50 PLN/opakowanie) ........................................................................................................................................... Ilość: ….......
WATER KUBUŚ (3,00 PLN/0,5l) ........................................................................................................................................... Ilość: ….......
KUBUŚ GO (3,00 PLN/0,3l) ..................................................................................................................................................... Ilość: ….......

SOK 100% (2,00 PLN/kartonik 0,2 l) ................................................................................................................................. Ilość: ….......
COCA-COLA/FANTA/SPRITE (4,00 pln/0,5 l) ............................................................................................................ Ilość: ….......
SOK 100% JABŁKOWY (5,00 PLN/1 l) ............................................................................................................................. Ilość: ….......
SOK 100% POMARAŃCZOWY (5,00 PLN/1 l) ............................................................................................................... Ilość: ….......
NAPÓJ JABŁKO -WIŚNIA (4,00 PLN/1 l) ........................................................................................................................ Ilość: ….......
NAPÓJ JABŁKO -MIĘTA (4,00 PLN/1 l) .......................................................................................................................... Ilość: ….......
WODA NIEGAZOWANA (3,50 PLN/1 l) ............................................................................................................................. Ilość: ….......

inne specjalne zamówienia: ............................................................................................................................................................................................................................

Wpisz ilości:

ZAMÓW DODATKOWO:
SPECJALNE ZAPROSZENIE

1 PLN/sztuka

WARKOCZYKI doczepiane, kolorowe

5 PLN/sztuka

BALONIKOWE ZWIERZĄTKA

30 PLN

PINIATA rodzaj…..................................

50 PLN *

* wypełnienie piniaty (słodycze) w gestii rodziców/opiekunów
POPCORN

30 PLN

CIEPŁA PRZEKĄSKA: HOT DOG (4,50 PLN/sztuka). Ilość: …..............

TOST ser+szynka (3,5 PLN/sztuka). Ilość: …..............

PIZZA do zestawu indywidualnego i zestawu I:
Margherita (28 PLN). Ilość: …..............

Prosciutto (32 PLN). Ilość: …..............

Capriciossa (38 PLN). Ilość: …..............

WIELKA DOLEWKA na wielkie pragnienie! Płacisz raz i dolewasz, ile chcesz

12 PLN

Powyżej 10-ciorga dzieci - każde dziecko płatne dodatkowo w dni tygodnia 18 PLN, w weekend 21 PLN.
Zostałam/em poinformowana/y o ograniczeniu dot. Ilości rodziców na przyjęciu urodzinowym dziecka
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem sali zabaw ARCADIA i regulaminem organizacji urodzin i akceptuję go.

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

podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

------------------------------data i podpis Rodzica/Opiekuna

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj, Salę Zabaw ARCADIA, w celu
wykonania usługi , do celów promocyjnych sali, wystawienie rachunku, faktury i prowadzenia rozliczeń finansowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

