
ANKIETA PRZYJĘCIA URODZINOWEGO 

DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA PRZYJĘCIA…………………………………………………………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ……………………………………………………………………………. 

NUMER TELEFONU ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………………….. 

IMIĘ I WIEK SOLENIZANTA……………………………………………………………………………………………………. 

ILOŚĆ GOŚCI (bez solenizanta) ………………………… 

PAKIET (zaznacz krzyżykiem):       

PODSTAWOWY □ 
(bez animatora) 
[pn-pt210zł/do 7 os. +28zł/os*]  

ROZSZERZONY □ 
(bez animatora) 
[pn-pt 240zł/do 7 os.+33zł/os*] 

MULTI  □ 
[pn-pt 690zł/10os +29zł/os] 

ANIMACJE □ 160 zł 

-dbanie o przyjęcie  

-prowadzenie zabaw 
-atrakcja do wyboru 

 
………………………………. 

PODSTAWOWY □ 
(bez animatora) 
[sob-niedz240zł/do7os. +33zł/os*] 

ROZSZERZONY □ 
(bez animatora) 
 [sob-niedz 270zł/do 7os.+38zł/os*] 

MULTI □  
[sob-niedz 750zł/10os +34zł/os] 

□ PAKIET DLA DOROSŁYCH - Ciasto 

(80zł/8os +10zł*/os)ilość osób……………   ciasto:…………………….……………….…………………….……………………………………………. 
 

*dodatkowe nakrycie – 5zł/os 

□ DESKA ZAKĄSEK -80zł/szt – dla 8 osób) …………………szt. 

(mini wrapy, paszteciki sery, szynki, chleb, owoce, sos ) 
 

DODATKOWE ATRAKCJE (TYLKO DO ANIMACJI) (zaznacz krzyżykiem) 

ZAPROSZENIA (1,50zł/szt)         □NIE □TAK ILOŚĆ……………….   

WYSOKOŚĆ ZADATKU (min. 100 zł, zadatek bezzwrotny)…………………. 

DODATKOWE INFORMACJE ISTOTNE DLA ORGANIZATORA (np. choroby, alergie uczestników): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

X Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin urodzinek w Boogie-Woogie Strefa Zabawy 

X Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez salę zabaw Boogie-Woogie Strefa Zabawy z siedzibą w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl.9, 42-286 Koszęcin, moich 

danych osobowych zawartych w ankiecie przyjęcia urodzinowego w celu i zakresie niezbędnym do zorganizowania przyjęcia w sali zabaw. 

X Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową 

 

 

……………………………………………………………………    …………………………………………………………………… 
Podpis pracownika        Data i Podpis zamawiającego 

□ malowanie twarzy – 5zł/os □ BALONOWA DEKORACJA STOŁU – 160zł* 
*do 10 dzieci + każde kolejne dziecko 5zł 

□ tatuaże brokatowe – 8zł/os □ Pokaz zwierząt egzotycznych – 300zł 
zestaw nr……………… 

□ szampan bezalkoholowy – 15zł □ FOTOBUDKA – 300zł 

□ modelowanie balonów – 30zł □ FOTO-LUSTRO – 400zł 

□ kolorowe warkoczyki – 8zł/szt □ Odwiedziny Miki/Minnie/Minionek* – 50zł 
*właściwe podkreśl 

□ Piniata – 55zł (wpisz wzór) 
*bez wypełnienia □ Bańki dymne, ogniowe i piana – 30zł 

□ TORT (wpisz nazwę i rozmiar):  
*tort własny- opłata serwisowa  w wysokości 10 zł 


