
Regulamin urodzin i imprez okolicznościowych
 w Parku Wodnym w Hajnówce

 
1. Urodziny/imprezy okolicznościowe  odbywają się w hali basenu rekreacyjnego Parku 
Wodnego.

2. Warunkiem organizacji urodzin/imprez okolicznościowych  przez Park Wodny jest 
dokonanie rezerwacji terminu, uzgodnienie szczegółów oraz dokonaniu wpłaty „stałej 
opłaty organizacyjnej” w kasie Parku najpóźniej na 5 dni przed planowaną imprezą.

3. „Stała opłata organizacyjna” wpłacana jest przez zamawiającego  na konkretny termin i 
jest bezzwrotna.

4. Do wyłącznej dyspozycji jubilata/solenizanta i jego gości są zarezerwowane dwa tory 
basenu rekreacyjnego przez czas trwania imprezy.  Czas rezerwacji torów jest liczony od 
ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się gości. Osoby uczestniczące w imprezie 
mogą również korzystać z pozostałych atrakcji basenu.

5. Zabawa w wodzie z animatorem trwa 45 minut i odbywa się na zarezerwowanych torach.

6. Urodziny/imprezy okolicznościowe trwają 3 godziny zegarowe, po tym czasie naliczana 
jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7. Przebieg imprezy uzgadnia organizator z administratorem Parku Wodnego (zabawy 
muzyczne i karaoke, oraz tańce, poczęstunek).

8. Hala basenu rekreacyjnego podczas trwania przyjęcia urodzinowego nie jest zamknięta 
dla innych klientów.

9. W czasie trwania imprez dotyczących wodnych zabaw, zapewniane jest swobodne, 
bezpośrednie przejście z hali basenu rekreacyjnego do baru „Ławeczka”.

10. Minimalna liczba gości wynosi 5 osób.

11. Uczestnicy imprezy korzystają bez ograniczeń z atrakcji basenu tylko do momentu 
zakończenia zabawy okolicznościowej, po tym czasie jest naliczana opłata zgodnie z 
obowiązującym cennikiem.

12. Możliwość poczęstunku. Opcje i opłata  poczęstunku ustala organizator imprezy z 
barem „Ławeczka”.

13.W przypadku pojawienia się na imprezie mniejszej liczby osób niż deklarowana ustalone 
koszty mogą ulec zmianie (ilość biletów wstępu na basen).



14.W przypadku pojawienia się większej liczby gości zamawiający dopłaca za każdą kolejną 
osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

15.Opłata imprezy okolicznościowej następuje w dniu imprezy po zebraniu się wszystkich 
gości.
 
16. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

17. Za gości zaproszonych na przyjęcie okolicznościowe odpowiada organizator –opiekun 
prawny .

18. Za gości  uważane są dzieci do 18 roku życia, oraz osoby dorosłe powyżej 18 roku życia 
biorące udział w którejkolwiek z aktywności podczas imprezy.

19. Możliwość zorganizowania poczęstunku z własnym cateringiem na oddzielnej sali – sala 
konferencyjna za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem. Czas wynajmu salki jest liczony 
od ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się gości.

20.Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu .

21. Jubilat/solenizant otrzymuje od Parku Wodnego prezent.

22. Możliwość  przedłużenia imprezy okolicznościowej za dodatkową opłatą  zgodnie z 
cennikiem.

23. Uczestników zabawy okolicznościowej obowiązuje główny regulamin Parku Wodnego.

 

CENNIK URODZIN i IMPREZ 
OKOLICZNOSCIOWYCH

w Parku Wodnym w Hajnówce

1. Stała opłata organizacyjna – 30,00 zł
2. Animator zabaw w wodzie – 35,00 zł (45 min)
3. Okolicznościowe bilety wstępu na basen – 12zł ulgowy (3 godziny)

- 18zł normalny (3 godziny)
  Minimalna liczba osób 5 !!!
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do 
ukończenia 25 roku  życia za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej)

4. Animator zabaw muzycznych – 25,00 zł (45 min)


