
  REGULAMIN URODZIN W KINIE MOK W BUKOWNIE 

 

1. Organizatorem imprezy „Urodzinki w kinie MOK” jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w 

Bukownie, ul. Kolejowa 3. 

2. Usługa „Urodzinki w kinie MOK” rozpoczyna swą działalność od dnia 1.09.2018 i trwa do 

momentu odwołania przez MOK. 

3.  „Urodzinki w kinie” składają się z przyjęcia urodzinowego, projekcji filmowej oraz zabaw i 

warsztatów z animatorami (całość trwa około 3 godziny). 

4.  Seans filmowy jest seansem z repertuaru dostępnego w ramach opłacanego przez MOK Parasola 

Licencyjnego. 

5. Urodziny organizowane są w wyłącznie w czwartki i soboty, pod warunkiem, że Miejski Ośrodek 

Kultury nie organizuje wówczas swoich bieżących imprez. 

6. Minimalna liczba uczestników urodzin to 6 osób, a maksymalna 12 osób. 

7.  Na sali podczas trwania seansu nie jest obecny żaden pracownik kina odpowiadający za opiekę nad 
dziećmi, dlatego podczas seansu oraz przyjęcia wymagana jest obecność rodzica/opiekuna dziecka, 

dla którego organizowane jest przyjęcie urodzinowe. 

8. Koszt „Urodzinek w kinie MOK” wynosi 25zł od dziecka, w weekend 30 zł. 

Cena obejmuje: malowanie buziek, zaproszenie urodzinowe, foto – prezent dla jubilata, przyjęcie w kąciku 
urodzinowym, przygotowanie zastawy stołowej, seans filmowy na życzenie, zabawy, konkursy oraz 

warsztaty plastyczne z animatorami, uroczyste podanie tortu i odśpiewanie „Sto lat”, życzenia i zdjęcia z 

urodzin jubilata w „Głosie Bukowna”, spotkanie z maskotką Misiem Mokusiem lub Sową Mądrą Głową, 

aromatyczny kącik kawowy dla rodziców/opiekunów jubilata. 

9. Warunki organizacji urodzin: 

–  zamawiający urodziny zobowiązany jest złożyć prawidłowo wypełniony formularz zamówienia (dostępny 
w MOK Bukowno), sprawdzając wcześniej z pracownikiem MOK dostępność terminu i wybranego 

repertuaru, 

–  rezerwacji dokonujemy najpóźniej na 7 dni przed imprezą w siedzibie MOK w Bukownie, od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7.00– 20.00, 

–  minimum 5 dni przed imprezą należy wpłacić zaliczkę (50%), w przypadku niewpłacenia zaliczki 

rezerwacja jest zwalniana, 

–  przyjęcia organizowane są dla dzieci w wieku 5–12 lat, 

– tort urodzinowy, szampan bezalkoholowy oraz przekąski (chipsy, paluszki, żelki itp. –  dostarczone 

minimum dzień przed urodzinami) we własnym zakresie. 

Za żywność odpowiada osoba zamawiająca ofertę „Urodzinki w kinie MOK”. 

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie wyłącznie z ważnych przyczyn, których 

nie mógł przewidzieć, i zmiany te nie mogą powodować pogorszenia sytuacji prawnej i faktycznej 

zamawiającego. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i/lub filmowania oraz prawo do 

wykorzystywania wizerunku uczestników Urodzinek w KINIE MOK w celach 

promocyjnych/reklamowych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

 

 

         …....................................... 
                             podpis zamawiającego 

 


