
                      

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘĆ URODZINOWYCH 
 

1. Organizatorem przyjęć urodzinowych jest spółka Tarnowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 

Podgórnym przy ul. Nowej 54, zwana Organizatorem. 

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywają się 

przyjęcia urodzinowe dla dziecka wskazanego przez osobę składającą zamówienie. 

3. Oferta organizacji przyjęć urodzinowych skierowana jest do dzieci od 6 do 13 lat. 
4. W ramach oferty urodzinowej Organizator zapewnia: 

1) opiekę instruktora, 

2) wejście na basen dla uczestników imprezy urodzinowej, 

3) wejście na basen dla opiekuna. 

5. Zamawiający przyjęcie urodzinowe zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia, iż dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym będą posiadały strój 

kąpielowy/kąpielówki, obuwie basenowe, ręcznik, 

2) zapewnienia obecności osoby dorosłej – opiekuna w czasie pobytu uczestników urodzin na 
hali basenowej oraz w szatni. Opiekun powinien posiadać strój kąpielowy/kąpielówki lub strój 
sportowy oraz obuwie basenowe. 

6. Przyjmuje się dziesięcioosobową grupę jako minimalną liczbę dzieci uczestniczących w przyjęciu. 

Mniejsza liczba uczestników przyjęcia nie ma wpływu na zmianę ceny za usługę. 

7. Grupie uczestników przyjęcia urodzinowego do 15 osób przysługuje jeden bezpłatny instruktor 

pływania, jeżeli grupa jest większa niż 15 osób, należy dokonać dodatkowej opłaty za kolejnego 

instruktora zgodnie z aktualnym cennikiem Tarnowskich Term, oraz zapewnić grupie opiekę 

dodatkowej osoby dorosłej. 

8. W przyjęciu urodzinowym uczestniczą dzieci będące pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna 

dziecka, dla którego organizowane jest przyjęcie, który odpowiada za ich bezpieczeństwo. Opiekun 

jest zobowiązany do opieki i nadzoru nad dziećmi podczas pobytu na hali basenowej oraz w szatni. 

9. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza 

zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jego przekazanie 

upoważnionemu pracownikowi Organizatora. 

10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

11. Rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego można dokonać osobiście lub pod numerem tel. 61 625 

90 67 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akademia@tarnowskie-termy.pl. 

Rezerwacja organizacji przyjęcia urodzinowego jest skuteczna w momencie potwierdzenia przez 

pracownika Organizatora dostępności terminu planowanego przyjęcia. 

12. Rezerwacji należy dokonać nie później niż na 14 dni przed planowanym przyjęciem urodzinowym. 
13. Rezygnacja z przyjęcia, z ważnych przyczyn, może nastąpić najpóźniej 3 dni przed zarezerwowanym 

terminem. 

14. Całość opłaty za przyjęcie urodzinowe musi być wniesiona w dniu imprezy w kasie Organizatora 

gotówką lub kartą płatniczą. 

15. Uczestnicy urodzin oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń pracowników 
Organizatora oraz do przestrzegania Regulaminów obowiązujących w Tarnowskich Termach. 

16. Wszelkie reklamacje można składać pisemnie w kasach Organizatora, na adres siedziby 

Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tarnowskie-termy.pl. 

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu 

ogólnego korzystania z Tarnowskich Term. 
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ZAMÓWIENIE ORGANIZACJI PRZYJĘCIA URODZINOWEGO 
 

1. Imię i nazwisko Zamawiającego 

2. Adres e-mail 

3. Telefon kontaktowy 

4. Imię i wiek Jubilata 

5. Liczba gości 

6. Przedział wiekowy gości 

7. Termin i godzina pobytu 

8. Osoba odpowiedzialna za uczestników przyjęcia 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..……………………

………………………………. 

…………………………………………………………………….………………………

……………………………….. 

…………………………………………………………………….………………………

……………………………….. 

……………………………………………………………… 

                   (imię i nazwisko, tel.) 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu: 

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tarnowskie Termy Sp. z o.o. w celu świadczenia usług 
oferowanych przez Tarnowskie Termy (udzielenie zgody jest niezbędne do skorzystania z usług Tarnowskich 

Term) 

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody 

na otrzymywanie od Tarnowskie Termy Sp. z o.o. informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej / 

telefonicznie (brak zgody ogranicza dostępność niektórych usług); 

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody 

na otrzymywanie od Tarnowskie Termy Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej /.telefonicznie np. Newsletter, informacja o organizowanych eventach, promocjach itp. 
 

Data: ………………………………… ..................................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 

Zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych są Tarnowskie Termy sp. z o.o. ul. 

Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: rodo@tarnowskie-
termy.pl. 

 

Moje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu realizacji usługi, przesyłania 

informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie informacji handlowych i marketingowych. 

Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi pomocy prawnej; 

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione moje dane są podmioty uprawnione do obsługi 

doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług 

serwisowych dla użytkowanych w Spółce systemów informatycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że 

wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres trwania zamówienia i rozliczeń po jego zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych; w którym 

przepisy nakazują nam przechowywać dane; w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania 

obowiązku; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności. W przypadku wcześniej wyrażonej 

zgody aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Moje dane 

osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Moje dane osobowe nie będą podlegały 

automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Mam prawo dostępu do Moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 
Data: ………………………………… ..................................................................... 

Podpis rodzica/opiekuna 
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