
sobota:

Wybrany scenariusz urodzin

Adres e-mail Telefon kontaktowy

Przewidywana ilość dzieci

Imię dziecka Wiek 

*poczęstunek MAŁA POLANA zawiera: woda niegazowana, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, słone i słodkie przekąski, owoce sezonowe. 

B. urodziny od 11 - 22 dzieci: 

**poczęstunek DUŻA POLANA zawiera: poczęstunek mała polana + DODATKOWO 2 kawałki podpłomyka Polana dla 1 dziecka.

10.00 - 12.00;         13.30 - 15.30;         17.00 - 19.00 

Termin uroczystości

piątek: 17.00 - 19.00 niedziela: 10.00 - 12.00;         13.30 - 15.30;         17.00 - 19.00 

Uwagi

Formularz organizacji urodzin Data

Imię i nazwisko1.  Dane zamawiającego

2. Pakiety urodzinowe wg Ilości małych uczestników imprezy:

A. urodziny do 10 dzieci: 
w cenie 1 animator, wynajem i przygotowanie sali, poczęstunek MAŁA*/DUŻA POLANA**, zastawa dziecięca, 2 godziny zabawy tematycznej 
organizowanej przez animatora wg wybranego scenariusza urodzin, uroczyste podanie tortu i dmuchanie świeczki

PAKIET MAŁA POLANA: koszt 680 zł , PAKIET DUŻA POLANA: koszt 790 zł 

PAKIET MAŁA POLANA: koszt 840 zł , PAKIET DUŻA POLANA: koszt 990 zł 

w cenie 2 animatorów, wynajem i przygotowanie sali, poczęstunek MAŁA*/DUŻA POLANA**, zastawa dziecięca, 2 godziny zabawy tematycznej 
organizowanej przez animatora wg wybranego scenariusza urodzin, uroczyste podanie tortu i dmuchanie świeczki

***każda dodatkowa godzina animacji, to koszt 200 zł/h w tygodniu, 300 zł/h w weekend; ****animator w języku obcym +100 zł

6. Wynajęcie lokalu na wyłączność:
Koszt wynajęcia lokalu: w tygodniu na 2h to: 400 zł. Dodatkowa godzina to: 200 zł. / w weekend na 2h to: 600 zł. Dodatkowa godzina to 300 zł.

NieTak

Uwaga: Rezerwacje związane z przygotowaniem poczęstunku dla dorosłych powyżej 16 osób wymagają wynajęcia lokalu na wyłączność. W przypadku braku wykupienia lokalu na 
wyłączność gwarantujemy tylko ilość miejsc określoną w zamówieniu.

NieTak7. Zaproszenia na urodziny dla gości 2zł /szt Ilość zamawianych sztuk

4. Atrakcje dodatkowe do wyboru:

Warsztaty tworzenia biżuterii 150 zł Warsztaty tworzenia magnesów 140 zł

Malowanie buziek 100 zł

3. Torty urodzinowe Polana*:

Tort okrągły 18 cm 8-10 osób 190 zł

Tort okrągły 22 cm 10-15 osób 240 zł

Tort okrągły 24 cm 15-18 osób 290 zł

Tort okrągły 26 cm 18-20 osób 350 zł

Tort okrągły 28 cm 20-30 osób 390 zł

Tort bezglutenowy (dopłata 35 zł do wybranego rozmiaru tortu)

*W cenie tortu realizowany jest: klasyczny okrągły tort z domowym biszkoptem jasnym lub czekoladowym, pokryty lukrem plastycznym z 1 figurką oraz drobnymi dodatkowymi
  elementami dekoracyjnymi. Za dodatkową dopłatą do indywidualnej wyceny:  dodatkowe figurki na torcie oraz tort w niestandardowym kształcie.

Warsztaty tworzenia spinaczy niezapominaczy 100 zł

Modelowanie balonów 100 zł

NieTak

Warsztaty z ozdabiania papierowych ramek na zdjęcia 90 zł

5. Poczęstunek dla rodziców wg poniższych pakietów:

PAKIET NA SŁODKO do 12 osób 290 zł Pakiet zawiera: 2 ciasta (do wyboru: tarta z owocami, sernik ze słonym karmelem, 

NieTak Ilość dorosłych

PAKIET ZUPY do 12 osób 120 zł Pakiet zawiera : 12 zup (do wyboru: rosół lub krem z pomidorów). *dodatkowa zupa 10 zł

sernik na zimno, ciasto czekoladowe, szarlotka), 12 napojów gorących (każda nasza kawa lub herbata zielona / czarna liściasta w 
dzbanuszku / sezonowa) oraz woda w karafkach bez limitu.  *dodatkowe całe ciasto 90 zł, dodatkowy napój gorący 8 zł

PAKIET TĘCZOWE SAŁATKI do 12 osób 140 zł Pakiet zawiera: misę sałatki: kasza pęczak, soczewica, burak, granat, pomarańcza, 

marchew, nać pietruszki, sałata; misę sałatki: kasza jaglana, cieciorka, pomidorki koktajlowe, sałata, wędzona pierś kurczaka.   
*każda dodatkowa misa sałat - koszt 50 zł

PAKIET PIEROGI do 12 osób 160 zł Pakiet zawiera: 6 sztuk dla 1 osoby (do wyboru: pierogi z mięsem, ruskie lub z serem na słodko).  

*każda dodatkowa porcja pierogów - koszt 13 zł / osobę.

PAKIET PODPŁOMYK do 12 osób 150 zł Pakiet zawiera: 6 sztuk podpłomyków (do wyboru: podpłomyk klasyczny, podpłomyk 

polana, podpłomyk cheddar).  *każdy dodatkowy podpłomyk - koszt 23 zł

PAKIET NAPOJE do 12 osób 100 zł Pakiet zawiera: 12 napojów gorących (każda nasza kawa lub herbata zielona / czarna liściasta 

w dzbanuszku / sezonowa) oraz woda w karafkach bez limitu. *każdy dodatkowy napój gorący - koszt 8 zł

OPEN BAR zamówienia z menu - rachunek regulowany na koniec imprezy przez rodziców Jubilata.

Pakiet zawiera: jajecznica, omlety, naleśniki (z owocami, czekoladą lub 

powidłami) kanapeczki - 3 rodzaje (polędwica, tuńczyk, camembert), deska pieczywa, smarowidła (humus, twaróg, pasta jajeczna, masła 
smakowe), warzywa z dipem jogurtowym, woda w karafkach bez limitu. * Każda dodatkowa osoba - koszt 35 zł.

PAKIET ŚNIADANIE NA POLANIE  do 12 osób 400 zł

*****urodziny dla starszych dzieci powyżej 8 lat +400zł do ceny pakietu



Regulamin organizacji urodzin - Polana Wilanów

1.  Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie (666 266 258) bądź mailem: urodziny@polana-wilanow.pl

2.  Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 500 zł (płatność gotówką lub kartą na miejscu lub przelewem na rachunek bankowy 
Klubokawiarni Polana: ING BANK Śląski S.A. nr r-ku: 32 1050 1025 1000 0092 3895 8707. W tytule przelewu prosimy podać datę i 
godzinę zamówionego przyjęcia oraz imię i nazwisko Zamawiającego

3.  Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Urodzin.

4. Najpóźniej na 10 dni przed terminem planowanej imprezy należy dostarczyć formularz urodzinowy i podpisany regulamin osobiście lub 
drogą mailową.

5.  Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest bezzwrotny i nie ma możliwości przesunięcia go na inny termin.

6.  W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn Organizatora, zadatek zostanie zwrócony Zamawiającemu w wysokości 
wcześniej wpłaconej kwoty. 

7.  Wykonanie czynności określonej w punkcie 6 niniejszego Regulaminu Organizacji Urodzin, wyczerpuje roszczenia Zamawiającego na 
wypadek odwołania przyjęcia urodzinowego przez Organizatora.

8.  Do dyspozycji Jubilata i jego Gości jest dostępna na wyłączność przez 2 godziny zarezerwowana sala urodzinowa, przygotowana do imprezy. 
Przyjęcie rozpoczynamy i kończymy punktualnie. Czas liczony jest od ustalonej godziny uroczystości, nie od momentu zebrania się gosć i.

9.  Ostateczna liczba dzieci biorących udział w imprezie oraz wybrany scenariusz uroczystości zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w 
terminie na 4 dni przed planowaną imprezą.  

10.  Klubokawiarnia Polana jest przygotowana na przeprowadzenie przyjęcia urodzinowego dla maksymalnej grupy 22 dzieci w jednym 
czasie. W przypadku przybycia powyżej 22 dzieci (maksymalnie 25 dzieci), Klubokawiarnia Polana nie ponosi odpowiedzialności za 
dyskomfort związany z ponadnormatywnym wykorzystaniem sali urodzinowej.

11.  Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką rodzica lub opiekuna organizującego przyjęcia urodzinowe, który jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich zaproszonych gości.

12.  Pozostała kwota wynikająca z ustaleń niniejszej umowy jest wpłacana w dniu imprezy.

13.  Istnieje możliwość zamknięcia lokalu na potrzeby imprezy, koszt ustalany indywidualnie.

14.  Nie jest możliwe wnoszenie własnego jedzenia i napojów.

15.  Organizator dopuszcza wniesienie własnego tortu i podanie go przez obsługę Polany.
Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy podpisać oświadczenie dot. braku roszczeń co do jakości i pochodzenia tortu. 

16. Animacje urodzinowe prowadzone są przez animatorów posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do 
realizacji zamówienia. Animatorki mają ze sobą wszystkie niezbędne rekwizyty, nagrody oraz profesjonalny sprzęt potrzebny do 
poprowadzenia zabawy.

17.  Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje regulamin kawiarni Polana.

18.  Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Klubokawiarnię Polana - 
Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne. Zamawiający został poinformowany o 
prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

19.  Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Formularza Organizacji Urodzin w Klubokawiarni Polana.

20.  Zamawiającego, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu wypełniania Formularza Urodzinowego.

21.        Wyrażam zgodę /       Nie wyrażam zgodny na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w ramach realizacji przyjęcia 
urodzinowego, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach społecznościowych i pozostałych mediach elektronicznych (strona 
www) na rzecz Klubokawiarni Polana.

Data

Podpis zamawiającego Podpis organizatora

Data

Klimczaka 5 lok. 81, 02-972 Warszawa        ul.    666 266 258 | Telefon dot. zajęć i urodzin: 
 +48 22 402 20 24         kontakt@polana-wilanow.plTelefon do Klubokawiarni Polana: | Mail:   

Wartość zamówienia:

ROZLICZENIE KOŃCOWE   (wypełnia pracownik Polany)

Kwota zadatku:

Oświadczam iż zapoznałam/łem się z regulaminem organizacji urodzin w Klubokawiarni Polana i akceptuję go: 

Wartość dodatkowych zamówień podczas imprezy:

Kwota do zapłaty: 


