
 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘCIA URODZINOWEGO 

 

1. Muzeum Geologiczne PIG-PIB organizuje przyjęcia urodzinowe dla dzieci w wieku 6 - 12 
lat w swojej siedzibie przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie. 

2. Maksymalna liczba uczestników: 24 osoby, minimalna 10 osób. W przypadku mniejszej 
liczby dzieci niż 10, opłata będzie pobierana jak za 10 osób. Więcej dzieci niż 24 nie 
będzie wpuszczanych do sali. Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości 
zwiększenia liczby uczestników. 

3. Urodziny organizowane są na podstawie rezerwacji dokonanej telefonicznie bądź osobiście. 
Rezerwacji dokonuje się nie wcześniej niż 3 tygodnie przed planowanymi urodzinami.  

4. W ciągu 5-ciu dni roboczych od dokonania rezerwacji należy w siedzibie Muzeum 
Geologicznego PIG-PIB wpłacić bezzwrotną zaliczkę (gotówką) w wysokości 100 zł oraz 
podpisać regulamin. W przypadku niedopełnienia powyższych formalności w podanym 
terminie rezerwacja urodzin zostanie anulowana. 

5. Wpłaty pozostałej kwoty należy dokonać w dniu imprezy, bezpośrednio po jej zakończeniu. 

6. Urodziny odbywają się w soboty o godz. 10.00 i w niedziele o godz.10.15 

7. Zajęcia z animatorem rozpoczynają się punktualnie niezależnie od tego czy do Muzeum 
przybyli już wszyscy zaproszeni Goście i trwają 1,5 godziny. Biorą w nich udział 
wyłącznie dzieci pozostające pod opieką rodziców/opiekunów solenizanta.  

8. Po zakończeniu zajęć z animatorem przez kolejne 30 min rodzice/opiekunowie solenizanta 
mogą we własnym zakresie przygotować i podać gościom poczęstunek (tort), w którym 
mogą uczestniczyć również rodzice/opiekunowie gości bez dodatkowych opłat. Animator nie 
bierze udziału w tej części imprezy. 

9. Po zakończeniu poczęstunku rodzice/opiekunowie  solenizanta zobowiązani są do 
sprzątnięcia po nim i opuszczenia sali w ciągu 15 minut. 

10. Uczestnicy urodzin mogą przebywać poza salą, w której organizowane jest przyjęcie jedynie 
pod opieką animatora lub rodzica/opiekuna. 

11. Osoby przebywające w Muzeum Geologicznym PIG-PIB zobowiązane są do przestrzegania 
zasad regulaminu Muzeum Geologicznego (do wglądu na stronie 
http://geoportal.pgi.gov.pl/muzeum/zwiedzanie/regulamin i na portierni Muzeum).  

12. Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci. 

13. Wszyscy uczestnicy urodzin zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu.  

Uczestnictwo dziecka na urodzinach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez jego 
rodziców/opiekunów. 
 
 

 
 

 
………………………………… 

data i podpis 
zlecającego organizację urodzin 


