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Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Urodzin Parku Trampolin New Age Jump

Podpis recepcji

Potwierdzam powyższe zamówienie pakietu

Poczęstunek dla rodziców

Tort

Uwagi

Korkowe (opłata za wniesienie własnego poczęstunku) dla dzieci lub rodziców 60 zł
dla dzieci i rodziców 90 zł

Piniata Standardowa 100-130 zł Specjalna 150-180 zł

OPCJE DODATKOWE I UWAGI

PAKIET 1 dla 10 osób 750 zł za każdą dodatkową osobę + 70 zł
2h zabawy
Skarpetki antypoślizgowe dla wszystkich gości
Salka urodzinowa do dyspozycji dzieci
Instruktor/Animator 1h

Woda bez ograniczeń
Poczęstunek (paluszki, chrupki)
Biała zastawa
Możliwość wniesienia własnego tortu

PAKIET 2 dla 10 osób 850 zł za każdą dodatkową osobę + 80 zł

2h zabawy
Skarpetki antypoślizgowe dla wszystkich gości
Salka urodzinowa do dyspozycji dzieci
Instruktor/Animator 1h

Woda i soki
Poczęstunek (ciastka, żelki, paluszki, chrupki)
Kolorowa zastawa
Tort dla 10 osób (ok. 1 kg)

PAKIETY URODZINOWE
CZAS TRWANIA IMPREZY: 2 GODZINY

Imię i nazwisko dziecka:
Imię i nazwisko rodzica:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Data urodzenia dziecka:
Data przyjęcia urodzinowego:
Godzina przyjęcia urodzinowego:
Liczba gości:

FORMULARZ URODZINOWY



*Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednakże brak jej wyrażenia może uniemożliwić organizację imprezy.

Data Podpis

TAK* NIE

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu urodzinowym jest New Age Fitness Sp. z o.o., z siedzibą     
w Warszawie, adres: 03-186 Warszawa, ul. Modlińska 115, tel.: (22) 889 15 06, email: rodo@newagefitness.pl.
 
Pozostałe informacje o danych osobowych, celach przetwarzania i przysługujących prawa dostępne są na naszej stronie 
internetowej w zakładce Dane osobowe.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych dziecka przez New Age Fitness Sp. z o.o., w celu organizacji 
przyjęcia urodzinowego.

Wyrażenie przez Ciebie poniższych zgód jest dobrowolne, uzyskanie zgody umożliwi New Age Fitness Sp. z o.o. na 
przesyłanie Ci informacji o aktualnych ofertach,  promocjach i wydarzeniach.

Oświadczam, że zapoznałem/am z Regulaminem Urodzin Parku Trampolin New Age Jump.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1030, 
z późn. zm.) od New Age Fitness Sp. z o.o. [EMAIL]

1.

2.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.) od New Age Fitness              
Sp. z o.o. [TELEFON]

TAK NIE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 
DO FORMULARZA URODZINOWEGO


