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Wszelkie ustalenia dotyczące przyjęcia dokonywane są na podstawie oferty dostępnej na stronie:
https://ansekabanse.pl/#oferta Osoba rezerwująca wypełnia ankietę zgodnie z wybranymi przez siebie
opcjami i odsyła drogą mailową na adres: kontakt@ansekabanse.pl
Minimalna oraz maksymalna liczba uczestników przyjęcia określona jest w ofercie w zależności od
wybranych opcji.
Rezerwacja terminu następuje z momentem wpłacenia zadatku, tj. w braku dokonania takiej wpłaty
rezerwacja uznawana jest za niebyłą. Wpłat dokonuje się na konto SANTANDER BANK: 14 1090 1014
0000 0001 4748 1973 w tytule wpisując „imię i nazwisko, zadatek, termin przyjęcia”
Wpłata zadatku oraz przesłanie wypełnionej ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z potwierdzeniem
zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
Rezerwacji całej kawiarni na wyłączność można dokonać jedynie na pełny czas trwania przyjęcia.
Kawiarnia nie może zostać zamknięta tylko na wybraną część przyjęcia (np. pierwszą lub ostatnią
godzinę).
Osoba rezerwująca zobowiązuje się potwierdzić na przeddzień przyjęcia, że w okresie ostatnich 14 dni
żaden z jego uczestników nie miał kontaktu z osobą, która była zarażona COVID19, nie przebywa na
izolacji/kwarantannie oraz nie wykazuje żadnych z następujących objawów: wysokiej gorączki, kaszlu
lub duszności.
Przyjęcie będzie odbywać się w reżimie sanitarnym, tj. uczestnicy są zobowiązani do dezynfekowania
rąk (Anse Kabanse zapewni płyn do dezynfekcji), oraz poddania się sprawdzeniu temperatury ciała.
Naruszenie powyższego lub wynik pomiaru temperatury ciała przewyższający bezpieczne normy,
uprawnia Anse Kabanse do niedopuszczenia do udziału w spotkaniu takiego uczestnika lub
wyprowadzenia go ze spotkania.
Jednocześnie Anse Kabanse nie odpowiada za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19 uczestników
podczas spotkania, a osoba rezerwująca zwolni Anse Kabanse z wszelkich ewentualnych roszczeń
wynikających z takiego zakażenia.
Za bezpieczeństwo dzieci podczas trwania przyjęcia odpowiadają ich opiekunowie.
Za wszelkie szkody powstałe podczas przyjęcia odpowiada osoba rezerwująca, tak też Anse Kabanse nie
odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w kawiarni.
Osoba rezerwująca zobowiązana jest do potwierdzenia liczby uczestników oraz wszelkich ustaleń na 5
dni przed planowanym spotkaniem.
W przypadku zmniejszenia się zgłoszonej liczby uczestników na krócej niż 3 dni przed datą przyjęcia
obowiązuje opłata za nieobecnych gości w wysokości 100% przy opcjach bufetowych, 50% przy
standardowych pakietach Anse Kabanse.
W przypadku całkowitego odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 10 dni przed datą przyjęcia,
zadatek jest bezzwrotny. Istnieje możliwość zmiany terminu przyjęcia na nie dalszy niż 2 miesiące od
pierwotnie ustalonej daty.
Końcowe rozliczenie następuje bezpośrednio po spotkaniu. Dozwolona płatność zarówno gotówką i
kartą.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Sali zabaw obowiązującego w Anse
Kabanse.

