
     FORMULARZ ZAMÓWIENIA IMPREZY URODZINOWEJ

DANE DZIECKA
IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA

WIEK DZIECKA

WYBRANY TERMIN IMPREZY

WYBRANA GODZINA IMPREZY

LICZBA GOŚCI

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
IMIĘ

NAZWISKO

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL

ZADATEK

DODATKOWE CENA TAK ILOŚĆ



ATRAKCJE RODZAJ
Tort z cukierni 

Wuzetka
Wycena 

indywidualna
Świeczka cyferka 4,50 zł

Zaproszenia 2 zł / szt

Malowanie Twarzy 7 zł / os

Tatuaże brokatowe 7 zł / os

Szampan
bezalkoholowy

14 zł

Piniata z wybranym
motywem

100 zł

Skręcanie balonów 5 zł / os

Kolorowe
warkoczyki

7 zł / os

Pamiątkowe zdjęcie
z ramką

20 zł

Zdjęcia z imprezy e-
mail

50 zł

Napój (soczek) dla
każdego uczestnika

3 zł / os

Słodki poczęstunek
dla dzieci

9 zł / os

Owocowy
poczęstunek dla

dzieci 7 zł / os

Poczęstunek dla
rodziców 

Zależy od
wybranego

pakietu
1 żeton na

gokarty/symulator
dla każdego
uczestnika

5 zł / os

Balon z helem
(cyferka)

30 zł

Balon z helem
(motyw bajkowy)

30 zł

Uroczyste podanie
tortu przez Misia

Fantazja, wręczenie
prezentu.

15 zł

UWAGI:



1. Za tort i jedzenie wniesione we własnym zakresie nie ponosimy odpowiedzialności.

2. Zabrania się wnoszenia napojów i płynów na teren Parku Fantazja.

3. Wybór Piniaty należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed zamówioną datą urodzin.

4. Ilość gości należy potwierdzić przed rozpoczęciem imprezy.

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Parku Fantazja oraz 
Regulaminem organizacji urodzin i w pełni je akceptuje. 

DATA
PODPIS OSOBY 
PRZYJMUJĄCEJ
ZAMÓWIENIE

PODPIS
ZAMAWIAJĄCEGO

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci
fotografii cyfrowej oraz jego nieodpłatną publikacje na potrzeby działalności promocyjno-
marketingowej, w tym prowadzonej za pośrednictwem Internetu. 

Oświadczam, że jestem rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego dziecka 
………………………………………… Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie wizerunku dziecka w postaci fotografii cyfrowej oraz jego 
nieodpłatną publikacje na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej, w tym 
prowadzonej za pośrednictwem Internetu.

……………………………………………….

                                                            Podpis rodzica lub opiekuna prawnego    


