
REGULAMIN „URODZINY z KINEM” 

1. Organizatorem imprezy „URODZINY z KINEM” jest Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1, 
21-100 Lubartów. 
2. „URODZINY z KINEM” umożliwiają rodzicom/opiekunom prawnym organizację przyjęcia 
urodzinowego dla dziecka, połączonego z seansem filmowym dla dzieci (dalej „Impreza Urodzinowa”). 
3. Cennik Imprezy Urodzinowej (30 zł brutto za osobę), obejmuje: 
- seans filmowy wybrany z repertuaru dostępnego w danym dniu, 
- udostępnienie sali urodzinowej (2 godziny), 
- usługę animatora (45 minut), 
- upominek dla Solenizanta. 
Płatności należy dokonać w kasie, w dniu Imprezy Urodzinowej. 
4. Sala urodzinowa udostępniana jest na dwie godziny. Sala urodzinowa, w czasie trwania imprezy jest do wyłącznej 
dyspozycji dziecka – Solenizanta oraz jego gości. Przyjęcie rozpoczyna się i kończy punktualnie. Zamawiający 
wraz z gośćmi proszony jest o opuszczenie sali urodzinowej maksymalnie 15 minut po zakończeniu przyjęcia. 
5. Rodzice Solenizanta oraz rodzice zaproszonych gości nie są obciążani kosztami za wejście na salę. 
6. Organizator w sali urodzinowej zapewnia muzykę, wystrój (balony, papierowe kule ozdobne). Zamawiający 
może przynieść własny nośnik z muzyką oraz dołożyć własne dekoracje za wyjątkiem (confetti i brokatu). 
7. Wstępnej rezerwacji dogodnego terminu urodzin można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 533 133 423,
mailowo na adres: kinolewart@gmail.com  lub osobiście w siedzibie Lubartowskiego Ośrodka Kultury. 
8. Potwierdzeniem rezerwacji organizacji Imprezy Urodzinowej jest prawidłowe wypełnienie, podpisanie i 
dostarczenie osobiście lub drogą e-mailową na adres kinolewart@gmail.com formularza  zgłoszeniowego, na 
co najmniej 10 dni przed planowaną imprezą. Formularz  zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną 
stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu i są dostępne w siedzibie Lubartowskiego Ośrodka Kultury lub  
na stronie internetowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury: Urodziny z Kinem : Lubartowski Ośrodek Kultury 
(loklubartow.pl) 
9. Możliwe terminy organizacji urodzin: środa, sobota, niedziela. 
10. Liczba dzieci uczestnicząca w Imprezie Urodzinowej to minimum 10 osób lub gdy Zamawiający pokryje 
koszty za 10 dzieci, mimo mniejszej liczby gości. 
11. W Imprezie Urodzinowej, dzieci uczestniczą pod opieką prawnego opiekuna dziecka, dla którego organizowane 
są urodziny lub innej osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym. Zamawiający przyjęcie jest odpowiedzialny 
za zapewnienie dzieciom będącym na przyjęciu należytej opieki i bezpieczeństwa. 
12. Zamawiający jest zobowiązany potwierdzić ostateczną liczbę gości na dzień przed planowanym przyjęciem. 
W przypadku przybycia mniejszej liczby gości niż deklarowana, Zamawiający zostanie obciążony za ilość osób 
ostatecznie potwierdzoną na dzień przed Imprezą Urodzinową. W przypadku przybycia większej liczby gości niż 
deklarowana, Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem Imprezy 
Urodzinowej. 
13. Zamawiający może zorganizować poczęstunek we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Ponadto 
Zamawiający zapewnia naczynia jednorazowe dla uczestników. 
14. Ze względów higienicznych i porządkowych poczęstunek przygotowany dla dzieci może być spożywany 
wyłącznie na sali urodzinowej. 
15. Tort dostarcza Zamawiający, na własną odpowiedzialność. 
16. Za ewentualne zniszczenia na osobie lub mieniu koszty ponosi Zamawiający. 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu odbywania się Imprezy 
Urodzinowej. 
18. W wyjątkowych sytuacjach (zdarzenia o charakterze siły wyższej, np. pożar, powódź, brak energii elektrycznej 
lub choroba dziecka - Solenizanta) Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Nowa data zostanie wyznaczona za porozumieniem stron w zależności od dostępności sali 
urodzinowej. 
19. Dokonanie zgłoszenia oraz uczestnictwo w Imprezie Urodzinowej jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEzGgo1L1ZSRVEqQkdUAV5VWwpKEBwJQ1RRSF8wQUQEWlReV0NBVl0CJkJUEwgRChw%2FIU5ZREd2cHZDJgsOLA07HAl%2FcQEAE2d7Ujc%3D
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