Regulamin animacji „Ale Frajda „

1.
Organizatorami imprezy zawierającej animacje dla dzieci są
Rodzice/Opiekunowie prawni/Nowożeocy zwani dalej Zamawiającym.
2.
Zamawiający bierze odpowiedzialnośd za zdrowie i bezpieczeostwo
wszystkich uczestników imprezy.
3.
Prowadzenie zabaw i animacji przez animatorów nie polega na przejęciu
opieki nad dziedmi, a jedynie na zorganizowaniu czasu dzieciom w czasie
imprezy.
4.
Rezerwacji terminu przyjęcia należy dokonad najpóźniej 3 dni przed
planowaną datą przyjęcia lub imprezy.
5.
Rezerwacji terminu przyjęcia należy dokonad najwcześniej 3 miesiące
przed planowaną datą przyjęcia lub imprezy.
6.
Wstępną rezerwację można dokonad poprzez formularz kontaktowy na
stronie aniamtorelblag.pl, szczegóły i dostępnośd terminu należy omówid przez
kontakt telefoniczny.
7.
Przed przyjęciem należy przygotowad pomieszczenie usuwając
cenniejsze, niebezpieczne, przedmioty, meble i zapewniając odpowiednią
przestrzeo do przeprowadzenia zabaw i konkursów.
8.
W celu zapewnienia bezpieczeostwa dzieciom uczestniczącym w imprezie
Zamawiający powinien poinformowad przed imprezą animatora o
ewentualnych schorzeniach lub alergiach występujących u dzieci.
9.
ALFRAJDA wykorzystuje do malowania twarzy dzieciom produkty
Snazaroo, które spełniają rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeostwa i
nietoksyczności, dzięki czemu bez obaw można je stosowad na skórze dzieci,
nawet alergików. Jednak zawsze należy zachowad ostrożnośd i pamiętad, że
nawet atestowane produkty mogą wywoład nieprzewidziane reakcje skórne.
Jeżeli zdecydowaliście się Paostwo na malowanie twarzy dzieci w trakcie
przyjęcia, upewnijcie się, czy nie są one uczulone. Zgoda rodziców zwalnia

animatora ALEFRAJDA od odpowiedzialności związanej ze skutkami
wynikającymi z użycia farb.
10. W czasie trwania imprezy Zamawiający na własną odpowiedzialnośd
częstuje Gości artykułami spożywczymi.
11. Przy zamówieniach Klient zapewnia dostęp do źródła prądu i pokrywa
koszty związane z energią elektryczną wykorzystaną podczas Animacji.
ALEFRAJDA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zwarcia elektryczne.
12. ALEFRAJDA podczas prowadzenia Animacji zastrzega sobie możliwośd
zmian w ustalonym scenariuszu wynikających z kondycji i energii dzieci, jak
również ich chęci do zabawy.
13. W wyjątkowych sytuacjach ALEFRAJDA zastrzega prawo do odwołania
zarezerwowanego terminu imprezy i organizacji zabaw.
14. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie zdjęd w imieniu wszystkich
uczestników imprezy w Galerii na stronie animatorelblag.pl, portalu
społecznościowym Facebook oraz w materiałach promocyjnych firmy.
15. Wszystkie usługi są realizowane z dojazdem do Klienta na terenie Elbląga
i okolic. W przypadku animowania imprezy odbywającej się poza terenem,
doliczana jest dopłata za dojazd ustalana indywidualnie z Zamawiającym.

