Όροι και προϋποθέσεις

Α. Η αφενός συμβαλλόμενη «Εταιρεία» έδωσε προσφορά για διοργάνωση party έναντι αντιτίμου που αναφέρεται στη
φόρμα ενδιαφέροντος.
Β. Ο αφετέρου συμβαλλόμενος «Κηδεμόνας» επιθυμεί την διοργάνωση party σε έναν από τους χώρους της εγκατάστασης
της «Εταιρείας», που η «Εταιρεία» έχει καθορίσει ως χώρο για την οργάνωση party.
Γ. Το πρόγραμμα του party καταρτίζεται κατόπιν συμφωνίας της «Εταιρείας» με τον «Κηδεμόνα» και περιλαμβάνει την
ώρα: α) έναρξης του, β) που θα βγει η τούρτα γ) που θα γίνουν οι εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Ο χώρος φαγητού των
παιδιών και οι επιμέρους χρόνοι καθορίζονται από τον υπεύθυνο καταστήματος με σκοπό τον συντονισμό μεταξύ
εκδηλώσεων και εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος.
Δ. Τόσο την διακόσμηση του party όσο και την προετοιμασία - παρασκευή των εδεσμάτων αναλαμβάνει η «Εταιρεία»,
κατόπιν έγγραφης συνεννόησης και συμφωνίας με τον «Κηδεμόνα» στη φόρμα ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που ο
«Κηδεμόνας» επιθυμεί το party να έχει θεματικό χαρακτήρα, θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική διακόσμηση σε κουτί ή
άλλη συσκευασία μέχρι μία ημέρα πριν το party, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού και του γονέα στο κουτί.
Ε. Τα εδέσματα της εκδήλωσης προσφέρονται:
1) για τους ενηλίκους προσκεκλημένους σε μορφή μπουφέ ή σε πιατέλα για κάθε τραπέζι ή σε ατομικό πιάτο. Τα εδέσματα
των ενηλίκων υπολογίζονται κατ’ άτομο στα συμφωνηθέντα τεμάχια και είδη και συνοδεύονται από καφέ, χυμό,
αναψυκτικό, τσάι ή σοκολάτα 2) για τα παιδιά σε πιάτο και συνοδεύονται από χυμό. 3) η κατανάλωση αλκοόλ και τα
επιπλέον ροφήματα είναι extra παροχές και δεν περιλαμβάνονται στην συμφωνούμενη τιμή αλλά υπολογίζονται χωριστά
στο τέλος. 4) τα menu είναι δύο ταχυτήτων, δηλαδή διαφορετικό έδεσμα προσφέρεται στους ενήλικες και διαφορετικό
στα παιδιά. Οι μερίδες που χρεώνονται είναι αυτές που συμφωνούνται πριν το party και σε αυτό προστίθενται οι επιπλέον
μερίδες ala carte για επιπλέον καλεσμένους που δεν έχουν υπολογιστεί. 5) σε όλα τα πακέτα η αναλογία που ετοιμάζεται
είναι 60/40 (μεγάλοι/μικροί) εκτός και αν μας δηλώσετε διαφορετικά εγκαίρως. Θα χαρούμε να αναπροσαρμόσουμε.
ΣΤ. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να καταρτίζει και να αναπροσαρμόζει τα menu. Τα νέα menu ισχύουν από την
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της «Εταιρείας» www.partyland.gr και για τα party που η διοργάνωσή τους θα συμφωνηθεί
μετά την ανάρτηση.
Ζ. Η τούρτα ή γενικά το γλυκό, που ο «Κηδεμόνας» επιθυμεί, για να κόψει και να προσφέρει στους καλεσμένους του,
επιλέγεται από τον «Κηδεμόνα». Η Partyland δεν είναι σε θέση να σερβίρει από την κουζίνα της οποιοδήποτε έδεσμα δεν
έχει κατασκευαστεί μέσα σε αυτή ή από συνεργάτες αυτής. Για το λόγο αυτό είναι σε θέση να προσφέρει τεράστια ποικιλία
σε σχέδια και γεύσεις ώστε να καλυφθούν όλες τις ανάγκες των πελατών. Οι τιμές μας διαφέρουν ανάλογα με τον
προμηθευτή και το σχέδιο.
Η. Η «Εταιρεία» παρέχει προαιρετικά αποκλειστικούς παιδαγωγούς για τα party. Ο αριθμός των παιδαγωγών κρίνεται
σύμφωνα με τα στοιχεία, που θα δώσει ο «Κηδεμόνας» στην «Εταιρεία».
Θ. Η «Εταιρεία» παρέχει προαιρετικά face painting, εφόσον ο «Κηδεμόνας» το ζητήσει κατά τη συμφωνία για την
διοργάνωση του party.
Ι. Η «Εταιρεία» προσφέρει προαιρετικά το χώρο της Disco για τα party με αποκλειστικό παιδαγωγό για την ψυχαγωγία
των παιδιών με τα παρακάτω προγράμματα παιδαγωγός, survivor, disco, commando, clown, μάγος.

ΙΑ. Σε περίπτωση πρόκλησης φθορών ή βλαβών στον εξοπλισμό, στη διακόσμηση ή εν γένει στο χώρο των εγκαταστάσεων
της «Εταιρείας» από προσκεκλημένους και τους παρόντες στο party, ο «Κηδεμόνας» αναλαμβάνει την υποχρέωση να
αποκαταστήσει τη ζημία που προκλήθηκε. Η αποκατάσταση θα γίνει από συνεργείο ή επαγγελματίες της επιλογής της
«Εταιρείας» και ειδικότερα από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του εξοπλισμού, της διακόσμησης ή της εγκατάστασης,
που υπέστη την φθορά ή την βλάβη.
ΙΒ. Απαγορεύεται η χρήση των τουαλετών και του ανελκυστήρα από τα παιδιά χωρίς τη συνοδεία του κηδεμόνα ή του
συνοδού τους.
ΙΓ. Η «Εταιρεία» διατηρεί τα δικαιώματα, για την άσκηση των οποίων συμφωνεί και ο «Κηδεμόνας»:
1) να επιτρέπει αποκλειστικά σε συνεργαζόμενους φωτογράφους να προβαίνουν σε λήψεις στιγμιοτύπων από τα party και
2) να απαγορεύει σε τρίτους μη συνεργαζόμενους φωτογράφους να προβαίνουν σε λήψη στιγμιοτύπων από τα party με
σκοπό την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.
ΙΔ. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί στους καθορισμένους από την ίδια χώρους περισσότερα των ενός
party, εκτός αν μισθωθεί κατόπιν συμφωνίας το σύνολο του διατιθέμενου χώρου.
ΙΕ. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα βιντεοσκόπησης του συνόλου των εγκαταστάσεων της «Εταιρείας» κατά τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας για λόγους ασφαλείας των παιδιών και των λοιπών επισκεπτών, καθώς και της διατηρήσεως των
video στο αρχείο της για ενενήντα (90) ημέρες.
Κ. Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι συλλέγει, διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει για το απολύτως απαραίτητο χρονικό
διάστημα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα πάντοτε με την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΚ2016/679 «για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (G.D.P.R.). Η συλλογή
και επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού της
καλύτερης λειτουργίας της επιχείρησης, όπως η δυνατότητα επικοινωνίας για κάθε θέμα που αφορά την εκδήλωση τους, η
ορθή παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων, η οργάνωση του προγράμματος των εκδηλώσεων αλλά και κάθε άλλο
σκοπό που εμπίπτει στη λειτουργία της επιχείρησης, προβλέπεται στον κανονισμό της και σχετίζεται με το αντικείμενό της. Η
επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και την
προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων τα οποία αναφέρονται στα δεδομένα.
Λ. Αν χρειαστεί να τιμολόγιο παρακαλούμε ενημερώστε μας λόγω του ότι οι παραγγελίες βγαίνουν μέσω συστήματος
παραγγελιοληψίας και οι αποδείξεις κόβονται αυτόματα.
Μ. Όροι πληρωμής
α) μετρητά,
β) πληρωμή μέσω Κάρτας: Η Partyland δέχεται όλες τις κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές) που φέρουν τα σήματα των
διεθνών οργανισμών VISA, Master Card, Maestro. Η Partyland έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των
συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.
γ) πληρωμή με κατάθεση στην Εθνική τράπεζα που συνεργαζόμαστε :
Ν. Πλάνο πιστότητας Διαχειριζόμαστε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης δώρων που είναι ο τρόπος να ευχαριστήσουμε
τον διοργανωτή και έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του έτους. Τα δώρα αλλάζουνε από χρονιά σε χρονιά και
κυμαίνονται από vouchers εκπτώσεων, free passes και λαχνούς σε διαγωνισμών. Τα στοιχεία είναι στον
ιστότοπό μας και ενημερώνονται για την πρόοδό σας με κάθε επιβεβαίωση της παραγγελίας.

