
Formularz zgłoszeniowy przyjęcia 
urodzinowego 

Multisport Zabrze 
 
 
 

Multisport  
Ul. Gagarina 2  
41-818 Zabrze 

 
 

Organizacja urodzin sportowych 
Miejsce imprezy:  Hala  Multisport, ul. Gagarina 2, 41-818 Zabrze 
Termin imprezy:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dane osoby zgłaszającej (osoba dorosła): 

 
Imię Nazwisko: 
Adres zamieszkania: 
Ul…………………………………………… kod:……………… miejscowość …………………………………………………………. 
Tel……………………………………………………………………… email: ……………………………………………………………….. 

 
Dane uczestnika: 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wiek:…………………………………………………… 
 
Ilość uczestników imprezy (wraz z solenizantem):………….. 

 
 
 
 
 

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 Multisport Zabrze w 
celach reklamowych zdjęć mojego dziecka, zrobionych podczas w/w 
imprezy. 

 
 
 

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



Regulamin imprezy urodzinowej 
 
 

1. Sportowe urodziny odbywają się na obiekcie sportowym Multisport w Zabrzu,  
ul. Gagarina 2. 

2. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej dokonać można osobiście w recepcji klubu wypełniając 
formularz zgłoszenia oraz wpłacając zadatek w wysokości  100zł. (W przypadku odwołania urodzin 
zadatek przepada.) 

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza zamówienia imprezy urodzinowej” oraz 
wpłacenie zadatku. 

4. Do dyspozycji jubilata oraz jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej(2,5h) jest boisko 
sportowe, opieka animatora/trenera na wyłączność oraz  salka urodzinowa. 

5. Organizator w cenie pakietu podstawowego urodzin zapewnia: wodę mineralną, soki oraz 
przekąski. 

6. Animator/trener odpowiedzialny jest za poprowadzenie zajęć sportowych podczas trwania urodzin. 

7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników urodzin. 

8. Multisport Zabrze zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z przyjęcia na swojej 
stronie internetowej oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice Jubilata 
nie wyrażają zgody na wykorzystanie zdjęć z udziałem ich dziecka, należy powiadomić o tym 
personel obiektu Multisport Zabrze drogą mailową na adres: recepcja@multisportzabrze.pl 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu 
ogólnego Obiektu Sportowego Multisport. 

10. Wszystkie zmiany dotyczące imprezy urodzinowej należy zgłaszać najpóźniej 2 dni przed 
urodzinami. 

 
 

Życzymy miłej zabawy! 
 
 
 
 
 

Oświadczam, iż zapoznałem 
się z regulaminem: 

………………………………………… 
Podpis osoby zamawiającej 

urodziny  



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  

 
 
 

 
 
 
 
 

DATA PODPIS OSOBY PRZYJM. 
ZAMÓWIENIE 

PODPIS 
ZAMAWIAJĄCEGO 

   

 
 
 
 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do recepcji Klubu Multisport lub 
przesłać na adres: recepcja@multisportzabrze.pl 

 
 


