ZAMÓWIENIE ORGANIZACJI PRZYJĘCIA

Data i godzina rozpoczęcia: __________________
Imię i wiek dziecka: __________________

Liczba wszystkich uczestników: ________________

Uroczystość: Urodziny / Imieniny / Inna
Tort: Czekoladowy / Truskawkowy / bez tortu *
Uwagi: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Kontakt do zamawiającego (imię, telefon): ____________________

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH W RESTAURACJACH McDONALD’s
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Przyjęcia okolicznościowe dla dzieci są organizowane w wybranych restauracjach McDonald’s.
Przyjęcia organizowane są w terminach uzgodnionych z restauracją.
Przyjęcia przewidziane są dla dzieci w wieku od lat 3.
Przyjęcia przewidziane są dla grup co najmniej pięcioosobowych, przy czym każda z restauracji indywidualnie
określa maksymalną liczbę uczestników. Organizacja przyjęcia dla mniejszej grupy dzieci możliwa jest po
uzgodnieniu z restauracją.
Przyjęcia organizowane są w kąciku urodzinowym, a jeśli w restauracji takiego kącika nie ma – w wydzielonej
części sali jadalnej. W czasie przyjęcia restauracja prowadzi zwykłą działalność i jest dostępna również dla
innych gości.
W ramach przyjęcia restauracja zapewnia odpłatną animację prowadzoną przez jednego pracownika, która
to animacja obejmuje gry, zabawy i malowanie twarzy. Koszt animacji wynosi 50 zł i jest płatny z chwilą
rozpoczęcia przyjęcia.
Uczestnikom przyjęcia restauracja oferuje odpłatnie zestawy Happy Meal oraz inne produkty z oferty
McDonald’s (oferta produktowa i ceny zgodne z cennikiem obowiązującym w danej restauracji) oraz tort (w
cenie 20 zł). Informacja o składnikach, alergenach i wartościach odżywczych produktów McDonald’s
dostępna jest na cenniku, www.mcdonalds.pl oraz na odwrocie serwet na tace.
Wnoszenie własnych posiłków i napoi przez zamawiającego lub uczestników przyjęcia jest niedozwolone;
jeśli jest to konieczne ze względów zdrowotnych prosimy o zgłoszenie tego faktu restauracji.
Czas trwania przyjęcia wynosi 2 (dwie) godziny i jest liczony od godziny określonej w zamówieniu, a nie od
chwili przybycia ostatniego z uczestników.
Zamawiający ma obowiązek zapewnić opiekę nad uczestnikami przyjęcia. Pracownicy restauracji, w tym
animator, nie sprawują nad nimi opieki. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci odpowiadają opiekunowie.

Zamawiającego prosimy o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia.
Prosimy o powiadomienie restauracji o ewentualnej rezygnacji z organizacji przyjęcia.

_____________________________
Data i podpis zamawiającego

_____________________________
Pieczątka restauracji

