KARTA URODZINOWA
Termin uroczystości
Godziny uroczystości
Liczba gości
Lokalizacja

GŁADKA / URSYNÓW / OCHOTA / GOCŁAW / SASKA / BŁONIE

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

DANE DZIECKA
Imię
Wiek
KONTAKT
GŁADKA
URSYNÓW
OCHOTA
GOCŁAW
SASKA
BŁONIE

ul. GŁADKA 18
ul. PILECKIEGO 122
ul. KS. TROJDENA 2C
ul. BORA-KOMOROWSKIEGO 40

ul. SASKA 80
ul. GRODZISKA 1

22 609 09 05/22 280 96 81
22 436 80 18/22 280 96 82
22 116 63 18/22 280 96 83
22 613 40 30/22 280 96 84
22 616 25 54
22 280 94 16

gladka@kregielnia-tb.pl
ursynow@kregielnia-tb.pl
ochota@kregielnia-tb.pl
goclaw@kregielnia-tb.pl
saska@kregielnia-tb.pl
blonie@kregielnia-tb.pl

PROMOCJA URODZINOWA
KRĘGLE/BILARD -10 % *
* Promocja nie dotyczy lokalizacji Saska
• Na teren Kręgielni TB zabrania się wnoszenia artykułów spożywczych z zewnątrz.
• Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji jest złożenie wypełnionego formularza najpóźniej na 3 dni robocze przed
uroczystością. Po tym czasie wstępna rezerwacja zostanie usunięta z systemu.
• Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w Kręgielni TB gotówką, kartą lub na rachunek bankowy najpóźniej
na 3 dni robocze przed uroczystością.
• Kręgielnia TB zastrzega sobie prawo do zmiany terminu urodzin, z wyprzedzeniem dwóch tygodni przed planowaną datą
uroczystości.
• Cennik kręgli do urodzin nie łączy się z innymi promocjami.
• Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem Kręgielni TB i akceptuję wszystkie jego punkty.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówionej usługi,
w szczególności danych wrażliwych związanych z moim stanem fizycznym oraz stanem zdrowia, zgodnie z Ustawą z dn.
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 r. poz. 922.

………………………………..
podpis zamawiającego

mały 1 kg
średni 1,5 kg
duży 2 kg
opłatek (zdjęcie)
z motywem 2,5 kg

tort

ILOŚĆ

śmietankowy / śmietankowy z owocami /
czekoladowy / oreo / truskawkowy /
śmietankowo-czekoladowy / inny smak + 15 zł
….............................

smaki tortu
muffinka
(min.10 szt.)

CENA
90 zł
130 zł
180 zł
+ 15 zł
250 zł

śmietankowa
czekoladowa
NAPOJE

pomarańczowy
jabłkowy
sok (dzbanek)
grejpfrutowy
porzeczkowy
pepsi
napoje
mirinda
gazowane
7up
(dzbanek)
cytrynowy
brzoskwiniowy
zielona herbata
niegazowana
woda (dzbanek) gazowana

lipton (dzbanek)

truskawkowy
szampan Piccolo brzoskwiniowy
wiśniowy
(butelka)
PRZEKĄSKI
paluszki solone pucharek
wiśnia
delicje miseczka malina
pomarańcza
pieguski z czekoladą (miseczka)
leibniz mini choko (miseczka)
popcorn maślany (duża miska)
mix kruchych ciastek
oreo (miseczka)
orzeszki solone miseczka
solone
chipsy (duża zielona cebulka
miska)
papryka
fromage
mix żelek (miseczka)
mieszanka Wedel (miseczka)
nachosy z sosem (koszyczek)
ciasto 1 kg (szarlotka/sernik)
mix owoców sezonowych 3 kg

10 zł / szt.
CENA

DODATKOWE ATRAKCJE

CENA

ILOŚĆ

90 zł
turniej z medalami dla zwycięzców
turniej z dyplomami
50 zł
150 zł
piniata z cukierkami
25 zł
kolorowe konfetti
przystrojenie (balony, serpentyny,
60zł/
girlandy)
100zł
balon 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
50 zł
cyfra złota
/ 7 / 8 / 9/0
1,50 zł
zaproszenia urodzinowe
30 ZŁ - jednorazowa opłata obowiązkowa za obsługę

ILOŚĆ

12 zł
KRĘGLE
(nie dotyczy
lokalu Saska)

WYPEŁNIA KIEROWNIK LOKALU
KRĘGLE
GODZINY
CENA

ILOŚĆ

12 zl
BILARD
(nie dotyczy
lokali Saska,
Ochota)

12 zł

ILOŚĆ

ZADATEK WYPEŁNIA KIEROWNIK LOKALU
KWOTA ZADATKU
DATA PŁATNOŚCI
GOTÓWKA / KARTA / PRZELEW

15 zł
ILOŚĆ

PODPIS PRACOWNIKA

9 zł
9 zł
9 zł
10 zł
10 zł
11 zł
12 zł

CENA

Automaty
Usługa gastronomiczna

10 zł

CENA
5 zł

GODZINY

PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

CAŁKOWITY KOSZT URODZIN
ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY ( kwota
zamówienia i kwota za art.
dobrane )

- KWOTA ZADATKU
13 zł

15 zł
15 zł
15 zł
40 zł
70 zł
PIZZA:

DO DOPŁATY
Uwagi:

CENA

ILOŚĆ

