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Regulamin Imprezy Urodzinowej w Kumakach. 

 

1. Impreza Urodzinowa, zwana dalej Imprezą odbywa się na terenie Szkółki Jazdy Konnej 

„Kumaki” w Bąkowie przy ul. Wieczornych Mgieł 21, zwanych dalej SJK „Kumaki” 

Organizatorem jest firma: Kumaki Nina Kowiel-Zielińska. ul. Wieczornych Mgieł 19, Bąkowo  

83-050 Kolbudy, REGON 221648098, NIP 5842433280. 

2. Cennik i zakres oferty dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.kumaki.pl. 

3. Impreza odbędzie się w terminie wspólnie ustalonym przez Zamawiającego i  Organizatora. 

4. Rezerwacji terminu Imprezy Zamawiający może dokonać osobiście, telefonicznie (58 346 80 

26) bądź za pomocą poczty elektronicznej (konie@kumaki.pl). W rezerwacji należy wskazać 

wybraną opcję Imprezy. 

5. W terminie 7 dni od dnia rezerwacji należy uiścić zaliczkę w kwocie 100 zł na rachunek 

bankowy Organizatora lub w siedzibie SJK Kumaki. 

 

6. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zaliczki ustalana jest    

indywidualnie. 

7. W przypadku odwołania Imprezy przez Zamawiającego w terminie późniejszym niż na 7 dni 

przed planowanym terminem Imprezy lub niedojścia Imprezy do skutku z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Wpłacenie zaliczki jest 

jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz cennika. 

8. Urodziny są imprezą wyłącznie dla dzieci. Uczestnikami imprezy mogą być dzieci w wieku od 6 

lat. W trakcie Imprezy niezbędna jest pomoc maksymalnie 2-3 opiekunów od strony 

Rodziców.  

9. Zamawiający zobowiązany jest wskazać dokładną liczbę uczestników Imprezy najpóźniej 3 dni 

przed jej terminem. 

 

10. Ostateczne rozliczenie za Imprezę urodzinową następuje po jej zakończeniu. 

11. Organizator zapewnia: 

a) atrakcje według wybranego programu; 

b) opiekę animatora przez 2,5 godziny; 

c) w przypadku opcji dodatkowych: woźnicę oraz osoby wykonujące oprowadzki na koniach 

(dodatkowe opcje wydłużają czas imprezy o dodatkowe 0,5 godziny); 



 

  

 

d) wydzieloną część sali z przystrojeniem na 2,5 godziny ze  stołem z obrusem; 

e) miejsce na przechowanie tortu w lodówce; 

f) dostęp do aneksu kuchennego- woda, czajnik, zlew; 

g) rozpalone ognisko z zapasem opału oraz kijkami do kiełbasek. 

12. Impreza jest plenerowa, atrakcje dla dzieci prowadzone są na świeżym powietrzu lub pod 

zadaszeniem, poczęstunek oraz odpoczynek odbywa się w budynku - Chata Kumaki.  

 

13. Jeśli Zamawiający spodziewa się większej ilości rodziców, polecamy skorzystanie z ofert 

restauracji Pousada na terenie SJK „Kumaki”, gdzie można zarezerwować stolik. 

 

14. Wyjazdy bryczką/kuligiem są ściśle związane z warunkami atmosferycznymi. W przypadku gdy 

wyjazd jest niemożliwy (wyjątkowo zła pogoda - np. wichura, burza, śnieżyca) animator 

zapewnia przeorganizowanie programu oraz zorganizowanie gier grupowych dla dzieci na 

miejscu. 

 

15. Impreza prowadzona jest przez animatora, który zapewnia przeprowadzenie je zgodnie ze 

programem oraz opiekę nad dziećmi w czasie trwania Imprezy. Z przyczyn technicznych i 

organizacyjnych dopuszczalne są odstępstwa od programu.  

 

16. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uczestników Imprezy podczas jej trwania; w 

szczególności Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia szkód powstałych z winy 

uczestników Imprezy. Jeżeli uczestnicy Imprezy pozostaną na terenie Szkółki dłużej niż na czas 

imprezy, odpowiedzialność za nich ponosi Zamawiający. 

 

17. W trakcie trwania imprezy w SKJ „Kumaki” prowadzone są zajęcia jeździeckie, dlatego ze 

względów bezpieczeństwa uczestnicy bezwzględnie muszą przestrzegać zaleceń animatora 

oraz pracowników SJK „Kumaki”. Prosimy o zachowanie ciszy oraz nie bieganie, aby nie 

płoszyć zwierząt. 

 

18. Zamawiający zapewnia na własny koszt i odpowiedzialność posiłki dla uczestników Imprezy 

(konsumpcja posiłków odbywać się będzie wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez 

Organizatora)  Istnieje także możliwość zamówienia posiłków u Organizatora (wg osobnej 

oferty – opcji cateringowej firmy Pousada). 

 

19. Zamawiający zobowiązany jest przybyć na 20 minut przed rozpoczęciem  Imprezy. 

 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie SJK „Kumaki” 

 

 

 

 

 


