
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - „URODZINY W KINIE ODRA”
ORGANIZATOR: CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE

I. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA URODZIN:

Imię i nazwisko Jubilata: Tytuł/rodzaj (2D/3D) filmu i godzina seansu:

Data przyjęcia urodzinowego
z seansem:

….............................

Ilość gości:
(bez Jubilata)

….................

Ilość biletów:
(cena zgodnie z cennikiem Kina)

….................

ilość okularów 3D:

…..................

(wypełnia Kino Odra)

Cena ogólna brutto:

…..............................
Przyjęto zadatek:

......................zł brutto

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Imię i nazwisko Zamawiającego: Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna:

Dane kontaktowe: (nr telefonu, adres e-mail) Informacje o Jubilacie: (upodobania, preferencje)

 

Informacje dodatkowe o gościach: (uwagi)

Data i podpis Zamawiającego:
(z jednoczesnym potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem 
organizacji przyjęć urodzinowych w Kinie Odra i wyrazem akceptacji 
jego postanowień)

(wypełnia Kino Odra)

Podpis osoby przyjmującej zamówienie i opłatę:

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEJ USŁUGI [ogólny czas trwania imprezy - 3 godziny]:
 seans w Kinie Odra z opieką animatora podczas całego jego trwania
 przyjęcie urodzinowe w sali dedykowanej (poczęstunek, napoje i tort zapewnia Zamawiający)
 zaproszenia dla gości (zapewnia Organizator – Centrum Sztuki w Oławie)
 zastawa jednorazowa, wystrój sali (wg stałego wzoru; zapewnia Organizator)
 zabawa z animatorem podczas przyjęcia (czas ok. 1,5 h, zależnie od czasu trwania seansu): 

warsztaty artystyczne (plastyczne, DIY) gry i zabawy: integracyjne, kreatywne i rekreacyjne 
(według scenariusza zaplanowanego przez animatora)

 upominek niespodzianka dla Solenizanta (od Organizatora)

Oława, dn. …..........................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, danych kontaktowych – 
numer telefonu, adres mailowy) – do celów realizacji usługi „Urodziny w Kinie Odra” przez Centrum Sztuki w Oławie.

..............................................................................
(podpis Zamawiającego)



Regulamin organizacji przyjęć urodzinowych w ramach oferty
„Urodziny w Kinie Odra”

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem przyjęć urodzinowych pn. „Urodziny w  Kinie Odra” jest Centrum Sztuki w  Oławie z/s przy ul. Młyńskiej 3.
2. Niniejszy regulamin dotyczy zasad organizacji przyjęcia urodzinowego dla dziecka-Jubilata wskazanego przez osobę składającą 
zamówienie-Zamawiającego.
3. Oferta „Urodzin w  Kinie ODRA” obejmuje:

 projekcję filmu (2D/3D) dostępnego (zgodnie z repertuarem) w Kinie Odra w  terminie realizacji przyjęcia,
 przyjęcie urodzinowe po seansie w sali urodzinowej wskazanej Zamawiającemu przez Organizatora,
 opiekę animatora podczas seansu,
 zabawę z animatorem podczas przyjęcia (według scenariusza animatora),
 zaproszenia urodzinowe dla gości,
 wystrój sali i jednorazową zastawę w/g stałego wzoru,
 upominek-niespodziankę dla Jubilata.

§ 2
ZASADY REZERWACJI I PŁATNOŚCI

1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest na podstawie wypełnionego formularza zamówienia. 
2. Rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego można dokonać osobiście wypełniając formularz zgłoszenia lub mailowo, 
przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia.
3. Rezerwacji można dokonać w dniach i godzinach funkcjonowania kasy Kina Odra, nie wcześniej niż na 14 dni i nie później niż 
na 7 dni przed planowaną imprezą urodzinową. 
4. Tytuł filmu oraz godzinę emisji filmu można wybrać tylko z aktualnie obowiązującego repertuaru Kina Odra. Repertuar
na następny miesiąc zatwierdzany jest do 25 dnia danego miesiąca.
5. Zamawiający winien złożyć w kasie Kina Odra pisemne zamówienie w postaci wypełnionego i podpisanego formularza 
zamówienia oraz opłacić zadatek w kwocie 100 zł brutto.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu „Urodziny w  Kinie Odra”.
7. Zawarcie umowy następuje poprzez pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez upoważnionego 
pracownika Centrum Sztuki. 
8. W przypadku rezygnacji z przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.
9. Opłatę za usługę „Urodziny w kinie ODRA”  należy uiścić najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną imprezą urodzinową
w kasie kina lub przelewem. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Centrum Sztuki w Oławie.
Dane do przelewu: 
Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3 
55-200 Oława 
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

§ 3
PRZYJĘCIE URODZINOWE

1. Urodziny dedykowane są dla dzieci od 6 roku życia do lat 12.
2. W przyjęciu może brać udział od 10 do max 15 osób, nie wliczając Jubilata.
3. Na łączny czas trwania przyjęcia urodzinowego w ramach oferty ”Urodziny w  Kinie Odra” składa się czas wyświetlania seansu 
filmowego oraz około 1,5 godz. zabawy z animatorem (wliczając ewentualny poczęstunek organizowany i finansowany przez 
Zamawiającego).
4. Zamawiający ma obowiązek przebywać na przyjęciu urodzinowym wraz z dziećmi oraz sprawować nadzór i pieczę nad wszystkimi 
uczestnikami przyjęcia. Obowiązek ten dotyczy również czasu trwania seansu filmowego. Rodzice gości mogą towarzyszyć im podczas 
seansu (po zakupie biletu na film), ale nie biorą udziału w przyjęciu urodzinowym.
5. Zamawiający może zapewnić na własny koszt poczęstunek (przekąski, ciastka, chrupki, cukierki, tort z klasycznymi świeczkami  
cukierniczymi [zakaz używania flar ze względu na czujniki dymu], soki, napoje itp., wg uznania). Centrum Sztuki zapewnia wówczas 
jednorazową zastawę: kubki, talerzyki, sztućce jednorazowe, wg stałego wzoru. Centrum Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za 
poczęstunek.
6. Centrum Sztuki w Oławie w sali dedykowanej na przyjęcie urodzinowe zapewnia nagłośnienie, muzykę oraz stały wystrój. 
Zamawiający może przynieść własną płytę z muzyką. 
7a. Łączny koszt  (brutto) urodzin w Kinie Odra podawany jest w formularzu zamówienia i jest zależny od ceny biletów na seans 
(zależnie od wybranego dnia tygodnia oraz rodzaju filmu 2D/3D + okulary 3D).
7b. Wynagrodzenie za przyjęcie nie obejmuje kosztów biletów wstępu na salę kinową.
8a. Do sali kinowej wchodzą uczestnicy posiadający ważny bilet.
8b. Do sali dedykowanej na przyjęcie urodzinowe wchodzą tylko osoby, za które wniesiona została opłata zgodna z zamówieniem.
8c. Jubilat nie jest wliczony w opłaty za seans oraz za przyjęcie.
9a. Rodzic/Opiekun oraz Rodzice uczestników uprawnieni są do zakupu dla siebie biletu ulgowego na seans, zgodnie z obowiązującym 
w danym dniu cennikiem.
9b. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przebywać w sali dedykowanej wraz z Jubilatem i uczestnikami przyjęcia urodzinowego, 
odpowiadając za zorganizowany przez siebie poczęstunek.

§ 4
INFORMACJE KOŃCOWE

1. Centrum Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Kina Odra przez uczestników przyjęcia.
2. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie kina ODRA bądź w sali dedykowanej na urodziny w Centrum Sztuki, całkowitą 
odpowiedzialność finansową ponosi solidarnie Zamawiający i Rodzice/prawni Opiekunowie Dziecka, które wyrządziło szkodę.
3. Zamawiający ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie obejmującym sprawowanie opieki nad 
grupą małoletnich.
4. Wszystkich uczestników „Urodzin w Kinie Odra” obowiązuje Regulamin Kina Odra, dostępny na stronie Centrum Sztuki w Oławie: 
https://kultura.olawa.pl/kino/dokumenty/


