
Formularz zgłoszeniowy imprezy 
urodzinowej 

 
 
 

Silesia Club, 
ul. Dzierżonia 19, 
41-908 Bytom 

 
Umowa – zgłoszenie 

 
Nazwa    imprezy    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce    imprezy   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin     imprezy    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dane osoby zgłaszającej: 

 
Imię Nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

Ul……………………………………………     kod:………………     miejscowość   …………………………………………………………. 

Dowód       Osobisty:     ………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Tel………………………………………………………………………    email:    ……………………………………………………………….. 

 
Dane uczestnika: 

 
Imię    i  nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pesel   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział zgłoszonego przeze mnie dziecka we wszystkich 
planowanych zajęciach podczas trwania w/w imprezy. 

 

 
Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału zgłoszonego przeze 
mnie dziecka we wszystkich zaplanowanych zajęciach i szkoleniach podczas w/w imprezy. 

 

 
Wyrażam / nie wyrażam zgody na używanie przez Silesia Club w celach 
reklamowych zdjęć mojego dziecka, zrobionych podczas w/w imprezy. 

 
 
 

………………………………………………….. …………………………………………………… 
Data i podpis organizatora data i podpis rodzica lub opiekuna 



Regulamin promocyjnej imprezy urodzinowej 

 

 

 
1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się na obiekcie sportowym Silesia 

Club, ul. Dzierżonia 19, 41-908 Bytom - Miechowice 
 

2. Prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są do wyrażenia zgody na wykorzystanie 
wizerunku dzieci, które zostanie umieszone w formie zdjęć na naszej stronie internetowej 
i portalach społecznościowych. 

3. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście w recepcji klubu 
wypełniając formularz zgłoszenia. 

4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza zamówienia imprezy 
urodzinowej" oraz wpłacenie zadatku w wysokości 100zł. 

5. Wpłata zadatku dokonywana jest gotówką w recepcji klubu. 
6. W przypadku rezygnacji zamawiającego z zamówionej imprezy urodzinowej, organizator 

nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconego zadatku. 
7. Do dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest kort 

tenisowy wraz z trenerem oraz zarezerwowane stoliki w kawiarni klubowej. 
8. Organizator zapewnia wodę mineralną i soki bez limitu. 

Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową 
opłatą zgodna z cennikiem dostępnym w naszej kawiarni. 

9. Wszelkie zmiany dotyczące imprezy urodzinowej należy zgłaszać najpóźniej 2 dni przed 
urodzinami. 

 

 
Życzymy miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z regulaminem 

Podpis …………………………………… 



DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

IMIĘ 

NAZWISKO 

TELEFON KONTAKTOWY 

Formularz zamówienia imprezy : 
 
 

 

DANE  DZIECKA 

IMIĘ  

NAZWISKO  

WIEK DZIECKA  

TERMIN UROCZYSTOŚCI 
        

 

GODZINY UROCZYSTOŚCI ( do ustalenia z organizatorem) 

LICZBA GOŚCI  

 
 
 
 

 
 
 

 
DAT

A 
PODPIS OSOBY PRZYJM. ZAMÓWIENIE PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO 

   

 
 
 
 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do recepcji Sport Park Budowlani lub przesłać na adres: 

biuro@silesiaclub.com 

Tel.: 691 493 100 

mailto:biuro@silesiaclub.com

