ANKIETA
ANIMACJE
PLANETA KREACJI
DATA I GODZINY
IMPREZY
ADRES

LICZBA DZIECI

KONTAKT
tel. i mail

ZAMAWIAJĄCY
(imię i nazwisko)

ZALICZKA

Wpłacono bezzwrotny zadatek w wysokości………………………………...zł

URODZINY PLANETA ZIEMIA
D
OPCJE DO WYBORU:
(swój wybór zaznacz krzyżykiem)

ANIMACJE IMPREZY
PAKIET PLANETY KREACJI

450zł

- grupa dzieci – max.20 osób (pow. dopłata 15zł/dziecko)
- CZAS: 
1-2h
- 1 animatorka
- zabawy z chustą i inne zabawy integracyjne
- zabawy konstrukcyjne (klocki, słomki itp.)
- skręcanie baloników
- malowanie twarzy lub brokatowe tatuaże

OKOLICZNOŚCIOWE
PAKIET PLANETY GWIAZD

700 zł

- grupa dzieci – max.20 osób (pow. dopłata 15zł/dziecko)
- CZAS: 3-4h
- 2 animatorki
- zabawy z chustą i inne zabawy integracyjne
- - zabawy konstrukcyjne (klocki, słomki itp.)
- wielkie bańki mydlane (ogród), zamykanie w bańce
(sala)
- skręcanie baloników
- malowanie twarzy lub brokatowe tatuaże
- kolorowanki (stolik i krzesełka +kredki)

DOJAZD (powyżej 25km)

40zł


ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO WPŁATY 50% ZALICZKI DO 7 DNI OD POTWIERDZENIA TERMINU REZERWACJI.
RESZTA WYNAGRODZENIA POWINNA ZOSTAĆ UISZCZONA W DNIU IMPREZY LUB MAX. DO 3 DNI PO IMPREZIE.
Kontakt: 503 694 313 – Magda / 696 145 474 – Małgosia / kontakt@planetakreacji.edu.pl
Nr konta: 
43 1140 2004 0000 3102 7707 6548, tytuł: imię i nazwisko Zamawiającego, data i godzina urodziny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Planetę Kreacji Magdalena Kowalczyk i Małgorzata Radecka s.c. zgodnie z RODO –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przesyłania informacji
handlowych dotyczących oferty, nadchodzących wydarzeńń czy aktualnych promocji oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeńń końcowych dla celów marketingu
bezpośredniego (sms lub email) i w zakresie określonym w Klauzuli Informacyjnej RODOdostępnej na 
www.planetalreacji.edu.pl

…………………………………………………………
…………………………………………………………

 Data

Podpis rodzica / opiekuna

