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Regulamin urodzin w Aqua Park Łódź Sp. z o.o. 

 

1. Impreza urodzinowa z wyjątkiem poczęstunku odbywa się w hali basenowej Aquaparku.   

2. Rezerwacji terminu imprezy można dokonać minimum 7 dni przed planowanym terminem 

urodzin od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 telefonicznie pod numerem 42 683 44 

82 lub e-mailowo: rezerwacje@aquapark.lodz.pl. 

3. Aquapark dopuszcza możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy na prośbę 

Zamawiającego w przypadku, gdy zgłoszenie takie nastąpi nie później niż 3 dni przed 

zarezerwowanym terminem urodzin. 

4. Oferta dotyczy organizacji urodzin dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Grupa musi liczyć nie mniej 

niż 10 dzieci. W przypadku mniejszej ilości osób, Zamawiający dokonuje dopłaty, zgodnie  

z cennikiem, zawartym w pkt. 9. 

5. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć jedną osobę pełnoletnią dla grupy nie większej niż 

15 osób – opiekuna, który będzie przebywał z dziećmi – uczestnikami imprezy urodzinowej  

w szatni oraz w hali basenowej podczas całego pobytu (również wtedy, gdy zajęcia 

prowadzone są przez animatora). W przypadku większej ilości osób Zamawiający winien 

wyznaczyć kolejnych opiekunów (1 opiekun na 15 osób w wieku szkolnym, 1 opiekun na 10 

dzieci w wieku przedszkolnym).  

6. Opiekun oraz uczestnicy grupy urodzinowej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 

ogólnego obiektu oraz Regulaminu grup zorganizowanych, włącznie z wypełnieniem przez 

opiekuna Formularza grupy zorganizowanej - urodziny. Opiekun odpowiedzialny jest za życie 

i zdrowie pozostających pod jego opieką osób i zobowiązuje się do ustawicznej opieki, stałej 

obserwacji oraz nadzoru nad osobami biorącymi udział w imprezie urodzinowej podczas całego 

czasu przebywania na terenie Aquaparku. 

7. Aquapark w ramach oferty urodzin zapewnia: 

a) dodatkowe 20 minut na przebranie się dla grupy,  

b) bezpłatne wejście dla jubilata oraz dla opiekuna grupy, 

c) zaproszenia urodzinowe. 

8. Za dodatkową opłatą Aquapark proponuje:  

a) animatora – organizatora zabaw dla dzieci na hali basenowej;  sugerowany jest jednorodny  

przekrój wiekowy dzieci biorących udział w animacjach, 

b) uroczysty poczęstunek (zestaw urodzinowy) w Restauracji FALA. 

9. Cennik usług realizowanych w ramach imprezy urodzinowej: 

a) opłata za godzinę pracy animatora wynosi – 50 złotych (maksymalnie 15 osób w grupie,  

w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym 10 osób w grupie); potwierdzeniem 

zamówienia animatora jest wpłata zadatku dokonana gotówką lub kartą płatniczą w kasie 

Aquaparku w wysokości 50 złotych (minimum 3 dni przed planowaną imprezą 

urodzinową), 

b) bilety wstępu na halę basenową; podane ceny dotyczą pobytu 1 dziecka: 

 
 
  

poniedziałek - piątek weekend i święta 

1 godz. 12,00 zł 14,00 zł 

2 godz. 19,00 zł 22,00 zł 

3 godz. 26,00 zł 30,00 zł 

cały dzień 33,00 zł 38,00 zł 
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c) opłata za bilety wstępu na basen oraz za każdą dodatkową godzinę zajęć z animatorem 

dokonywana jest w dniu imprezy urodzinowej przed wejściem dzieci na halę basenową  

w kasie Aquaparku, 

d) zestawy urodzinowe:  

ZESTAW I - cena 150 zł 

- napój z nalewaka (Pepsi, Mirinda, 7Up) 4l lub sok  (dzbanek) 4l 

- 2 duże pizze (3 składniki) i 1 mała pizza (3 składniki)  

- chipsy, prażynki, chrupki kukurydziane, popcorn, żelki, kruche ciasteczka 

- szampan bezalkoholowy (1 butelka) 

ZESTAW II  - cena 200 zł 

- napój z nalewaka (Pepsi, Mirinda, 7Up) 4l lub sok  (dzbanek) 4l 

- 2 duże pizze (3 składniki) i 1 mała pizza (3 składniki) 

- chipsy, prażynki, chrupki kukurydziane, popcorn, żelki, kruche ciasteczka  

- deser lodowy z musem owocowym i bitą śmietaną 

- szampan bezalkoholowy (1 butelka) 

ZESTAW III - cena 200 zł 

- napój z nalewaka (Pepsi, Mirinda, 7Up) 4l lub sok  (dzbanek) 4l 

- 2 duże pizze (3 składniki) i 1 mała pizza (3 składniki) 

- chipsy, prażynki, chrupki kukurydziane, popcorn, żelki, kruche ciasteczka 

- owoce 

- szampan bezalkoholowy (1 butelka) 

ZESTAW IV - cena 200 zł 

- napój z nalewaka (Pepsi, Mirinda, 7Up) 4l lub sok  (dzbanek) 4l 

- 2 duże pizze (3 składniki) i 1 mała pizza (3 składniki) 

- chipsy, prażynki, chrupki kukurydziane, popcorn, żelki, kruche ciasteczka 

- kanapeczki dekoracyjne 

- szampan bezalkoholowy (1 butelka) 

ZESTAW V – cena 250 zł 

- napój z nalewaka (Pepsi, Mirinda, 7Up) 4l lub sok  (dzbanek) 4l 

- 2 duże pizze (3 składniki) i 1 mała pizza (3 składniki) 

- chipsy, prażynki, chrupki kukurydziane, popcorn, żelki, kruche ciasteczka 

- kanapeczki dekoracyjne 

- owoce 

- szampan bezalkoholowy (1 butelka) 

 

Przyjęcie urodzinowe 

1. Zamówienia zestawu urodzinowego można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

16.00 telefonicznie pod numerem 42 683 44 82 lub e-mailowo: rezerwacje@aquapark.lodz.pl. 

2. Potwierdzeniem zamówienia zestawu urodzinowego jest wpłata zadatku dokonana gotówką 

lub kartą płatniczą w kasie Restauracji w wysokości 50 złotych (minimum 3 dni przed 

planowanym przyjęciem urodzinowym).  

3. W przypadku niezrealizowania zarezerwowanego przyjęcia z winy Zamawiającego, zadatek  

nie podlega zwrotowi.  

4. Opłata za przyjęcie urodzinowe dokonywana jest w kasie Restauracji.  

5. Zestaw urodzinowy przygotowany jest dla grupy 11 osób (10 uczestników przyjęcia i jubilat). 

Dla każdej kolejnej grupy Zamawiający wykupuje dodatkowy zestaw urodzinowy.  

W przypadku, gdy liczba uczestników przekracza jedną lub kolejną grupę, Zamawiający  

ma możliwość dokonania zamówienia z aktualnego menu Restauracji. 

6. Poczęstunek odbywa się w Restauracji od strony holu głównego, bądź na specjalne życzenie 

Zamawiającego w Restauracji od strony hali basenowej, z wyjątkiem weekendów majowych 

oraz okresu od 1 czerwca do 31 sierpnia. Czas pobytu w restauracji od strony hali basenowej 

wlicza się w czas pobytu dzieci na basenie.  

7. Uroczyste nakrycie stołu oraz ozdoby urodzinowe są nieodpłatne do każdego zestawu 

urodzinowego.  

mailto:rezerwacje@aquapark.lodz.pl
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8. Na terenie Restauracji obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i spożywania jedzenia  

oraz napojów z zewnątrz.  

9. W przypadku zamówienia zestawu urodzinowego Aquapark dopuszcza wniesienie własnego 

tortu / ciasta. 


