
ZASADY ORGANIZACJI URODZIN W KSIĘGARNI BADET  

1. Przyjęcia urodzinowe w księgarni Badet są organizowane standardowo w godzinach:  

a. w soboty i niedziele  • 11.00-13.00, 14.00-16.00, 17.00-19.00 lub 11.30-13.30, 14.30-16.30, 

17.30-19.30 (w obu salach, z półgodzinnym przesunięciem)  

b. od poniedziałku do piątku w indywidualnie ustalonych godzinach.   

Zwykle w weekendy w obydwu salach odbywają się JEDNOCZEŚNIE dwie imprezy urodzinowe lub 

zajęcia literackie dla dzieci, tak więc rodzice oczekujący na dzieci dzielą się między sobą stolikami 

w naszej kawiarni. Jeżeli zależy Państwu na rezerwacji wszystkich stolików kawiarnianych, które 

posiadamy, mogą Państwo w niektórych terminach zarezerwować obie sale urodzinowe (za 

dopłatą 200 PLN), tak aby w drugiej nie odbywała się w tym samym czasie żadna impreza.    

2. Przy rezerwacji urodzin prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zamówienia urodzin, 

podając dane osoby zamawiającej. Prosimy jednak pamiętać, że ostateczna rezerwacja terminu 

następuje dopiero w dniu wpłaty zadatku. Jest to dla nas potwierdzenie konkretnego terminu 

urodzin.   

3. Do wyboru mają Państwo dwie sale urodzinowe:   

a. tzw. zielona, o powierzchni ok. 35 m kw., jest tuż obok księgarni i kawiarenki dla rodziców  

b. tzw. Klubowa, z osobnym wejściem, własną szatnią i łazienką, ma niemal 60 m kw. i jest 

przeznaczona dla większych grup i starszych dzieciaków, od ok. 7 lat. Ma ciekawe wyposażenie: 

m.in. odblaskową kulę dyskotekową, reflektor zmieniający kolory, specjalne lampy do zabaw w 

świetle fluoroscencyjnym, rzutnik i wielki ekran do slajdów oraz filmów. 

4. Przyjęcia urodzinowe trwają zwykle 2 pełne godziny zegarowe. Czas trwania urodzin liczony jest 

od ustalonej godziny zgodnej z harmonogramem, nie od momentu zebrania się wszystkich gości. 

W niektórych terminach istnieje możliwość przedłużenia urodzin o dodatkową godzinę, należy to 

ustalić podczas rezerwacji terminu. Cena za dodatkową godzinę wynosi 150 zł – w godzinach 

pracy księgarni. Za przedłużenie urodzin poza godzinami pracy księgarni (po godz. 19.30 lub 

przed godz. 10 rano) pobieramy opłatę w wysokości 300 zł za godzinę.  

5. Warunkiem rezerwacji terminu urodzin jest wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł, przy wyborze 

dodatkowych atrakcji lub cateringu - zadatek wynosi 200 zł. Jeśli urodziny zostaną odwołane lub 

przeniesione na inny termin na prośbę rodziców jubilata - zadatek niestety nie jest zwracany. Z 

drugiej strony zadatek gwarantuje Państwu, że impreza nie zostanie przez nas odwołana. Gdyby 

do takiej sytuacji miało dojść (a do tej pory nigdy nie doszło) to zwracamy podwójną wartość 

wpłaconego zadatku. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość przełożenia urodzin na inny 

termin bez ponownej wpłaty zadatku, dotyczy to jednak terminów imprez zamawianych w dni 

powszednie, nie weekendowe.  

6. Podczas rezerwacji urodzin należy zgłosić liczbę i wiek uczestników. Zasadniczo księgarnia Badet 

organizuje imprezy urodzinowe dla dzieci od lat 4 do ok. 12, przyjęcia dla dzieci młodszych lub 

starszych są możliwe na indywidualne zamówienie, cena do ustalenia osobno. Możliwy jest także 

wynajem sali klubowej na przyjęcia rodzinne, bez zabaw organizowanych przez animatora, lub z 

opiekunką do dzieci od 1 do 3 lat.   

7. W przypadku gdy liczba faktycznych uczestników jest większa od liczby zgłoszonej, pobierana za 

urodziny opłata jest zgodna z faktyczną liczbą dzieci biorących udział w przyjęciu. Za gości 

uważane są wszystkie obecne dzieci biorące udział w którejkolwiek z aktywności podczas urodzin 

(zabawy, poczęstunek), także ew. rodzeństwo przybyłe na imprezę.   



8. Dzieci podczas urodzin znajdują się pod opieką animatorów i prosimy, aby w tym czasie nie 

opuszczały sali urodzinowej. Wyjątek stanowią dzieci poniżej 3 roku życia - każde dziecko do 3 

roku życia musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach. Pozostałych 

rodziców prosimy o pozostawienie dzieci w sali zabaw pod naszą opieką i zapraszamy do naszej 

kawiarni. Jeśli planują Państwo wziąć aktywny udział w zabawie z dziećmi to prosimy ustalić to 

wcześniej z naszymi animatorami.  

9. Program imprezy i stopień trudności zabaw jest zawsze dostosowany do podanego wcześniej 

wieku gości. Prosimy koniecznie o wcześniejszą informację, jeśli uczestnikami zabawy będą dzieci 

w różnym wieku lub będą wymagały specjalnej opieki.   

10. Animatorzy prowadzący urodziny nie mogą opuścić sali i pozostawić uczestników imprezy bez 

opieki. W przypadku jakichkolwiek problemów mogą ew. skontaktować się telefonicznie z 

rodzicami, prosząc o przyjście do sali urodzinowej po dziecko. Prosimy o pozostawienie 

animatorom nr telefonu do rodziców/ opiekunów, którzy oczekują na dzieci w księgarni i będą 

mogli w razie potrzeby przyjść na chwilę do dzieci.  

11. Urodziny kończą się o ustalonej z góry godzinie – uczestnicy zabawy powinni wówczas opuścić 

salę urodzinową i przejść do księgarni lub kawiarni, ponieważ animatorzy muszą rozpocząć 

sprzątanie sali i przygotowania do rozpoczęcia kolejnych zajęć. Przerwa pomiędzy wszystkimi 

zajęciami wynosi zwykle 60 minut.  

12. Możliwe jest dokonanie rezerwacji stolików kawiarnianych dla  rodziców i ich dorosłych gości – 

prosimy o wcześniejsze zgłoszenie ich szacowanej liczby. Rezerwacja taka jest ważna na ok. 15 

minut przed rozpoczęciem imprezy i do 30 min po jej zakończeniu. Później prosimy o zwolnienie 

stolików dla kolejnych gości następnych urodzin lub zajęć, w miarę możliwości zaproponujemy 

Państwu miejsca zastępcze.  Przypominamy, że nasza kawiarnia ma ok. 30 miejsc dla osób 

dorosłych, zwykle na potrzeby gości urodzinowych jesteśmy w stanie zarezerwować nie więcej 

niż 15 miejsc dla jednej z dwóch, odbywających się w tym samym czasie imprez. Rodzicom dzieci 

bawiących się w większej sali klubowej możemy także zaproponować miejsca przy stołach w tej 

samej sali. Jeśli przewidują Państwo niestandardową, liczną (ponad 15-osobową) grupę dorosłych 

gości, prosimy o jak najwcześniejsze informacje na ten temat – postaramy się zaproponować 

dogodny termin dla takiej imprezy.  

13. Ze względu na dziecięcy charakter księgarni, a także z uwagi na usytuowanie lokalu w budynku 

mieszkalnym zabrania się:  

a. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych  

b. palenia papierosów lub wyrobów tytoniowych 

c. wszelkich niewłaściwych zachowań, które naruszają obowiązujący porządek albo mogą być 

uciążliwe dla mieszkańców innych lokali w budynku.  

14. Rodzice zamawiający przyjęcie urodzinowe mogą skorzystać z naszej oferty cateringowej lub 

przynieść własny poczęstunek, napoje i tort. Ofertę cateringową udostępniamy osobno, mailowo 

lub w formie ulotki. Do wyboru proponujemy dania ciepłe typu pizza, zimne przystawki, sałatki, 

minikanapki, zestawy cateringowe z kilku restauracji oraz drobne słodycze i napoje dla dzieci. 

Można u nas zamówić ciasta i ciasteczka z cukierni oraz torty wszelkiego rodzaju, smaku, kształtu 

(bądź z nadrukowanym zdjęciem) – ofertę udostępniamy w ramach oferty cateringowej. W 

przypadku skorzystania z niej zapewniamy w cenie poczęstunku kubeczki i serwetki, w razie 

zamówienia w księgarni tortu – także talerzyki i łyżeczki jednorazowe. Jeśli zdecydują się Państwo 

na własny catering, prosimy o przyniesienie własnej zastawy dla gości. Dorosłym gościom mogą 

Państwo zafundować gorące napoje (kawa, herbata, gorąca czekolada) z rabatem 20%.   



15. Przy rezerwacji urodzin prosimy o wypełnienie formularza zamówienia i wpisanie w nim 

wszelkich alergii czy przeciwwskazań, na które powinniśmy zwrócić uwagę, planując scenariusz 

imprezy. Po zakończonej zabawie prosimy zaś o wypełnienie krótkiej ankiety oceniającej 

realizację urodzin u nas – jest ona dla nas bardzo ważna, z góry dziękujemy.  

16. Po zakończonych urodzinach pozostające w księgarni dzieci bawią się pod opieką rodziców / 

opiekunów, animatorzy zaś zajmują się przygotowaniem kolejnych zajęć.  

17. Istnieje możliwość samego wynajmu jednej z sal urodzinowych w cenach:  

• wynajem sali zielonej w tygodniu, cena za godzinę – 80 PLN 

• wynajem sali klubowej w tygodniu, cena za godzinę – 200 PLN 

• wynajem sali zielonej w weekend, cena za godzinę – 100 PLN 

• wynajem sali klubowej w weekend, cena za godzinę – 250 PLN 

Z uwagi na przygotowania do urodzin organizowanych przez Państwa u nas samodzielnie, do czasu 

samej zabawy prosimy doliczyć minimum pół godziny na prace przygotowawcze/ pakowanie po 

imprezie. Tak więc przy wynajmie sali na imprezę dwugodzinną pobieramy opłatę za 2,5 godziny. W 

cenie imprez 2-godzinnych i dłuższych jest sprzątanie sali; w przypadku krótszych – sprzątanie po 

imprezie kosztuje dodatkowo 50 zł. Warunkiem rezerwacji sali jest wpłata zadatku w wysokości 100 

zł oraz wypełnienie specjalnego formularza wynajmu sali.  

  

 


