Regulamin organizacji imprez okolicznościowych w lokalu Karczma-Koszwice

Informacje ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi polegającej na organizacji imprezy
okolicznościowej, podpisując „zamówienie-umowę” zamawiający wyraża zgodę na przyjęte warunki.

2.

Karczma-Koszwice zobowiązuje się do zorganizowania imprezy okolicznościowej w lokalu zgodnie z
ustaleniami. Przepisy w zamówieniu wyraźnie przewidują dzień oraz godziny trwania imprezy
okolicznościowej.

3.

Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zamówienia i regulaminu oraz
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności do terminowego uiszczenia wszelkich
opłat i należności.

4.

Nieprzestrzeganie postanowień zamówienia przez obie strony będzie miało wpływ na koszty imprezy.

5.

Postanowienia zawarte w regulaminie stanowią integralną część „zamówienia-umowy”.

Impreza okolicznościowa
1.

Określona w „zamówieniu-umowie” liczba osób oraz menu, musi zostać potwierdzona najpóźniej 5 dni
przed rozpoczęciem imprezy. Potwierdzenia liczby osób i menu można składać telefonicznie lub
bezpośrednio w lokalu, tylko w godzinach pracy lokalu.

2.

W przypadku zwiększenia liczby osób, po wyznaczonym terminie lub w trakcie trwania imprezy zostaną
naliczone dodatkowe opłaty w wysokości ceny ustalonej w umowie.

3.

W przypadku zmniejszenia liczby osób, po wyznaczonym terminie, rozliczenie odbywa się na podstawie
ostatecznej deklaracji liczby osób, nie ma możliwości zmniejszenia kosztów.

4.

Określona w „zamówieniu-umowie” godzina zakończenia jest z góry ustalona.

5.

Goście oraz podwykonawcy (zespół muzyczny, DJ, animatorzy) zobowiązani są do opuszczenia sali do 25
minut od godziny zakończenia imprezy określonej w „zamówieniu-umowie”.

6.

W przypadku przedłużenia imprezy, wymagana jest dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę jej
trwania. Godzinowa opłata wynosi 200 zł. Karczma-Koszwice zastrzega sobie możliwość odmowy
przedłużenia imprezy.

7.

30 minut przed upływem wyznaczonej godziny kelnerzy zbierają zastawę stołową wraz z daniami które
zostaną posegregowane oraz zapakowane w pojemniki jednorazowe.

8.

Koszt Pojemników i opakowań na wynos wynosi 50 zł.

9.

Podczas imprezy dla gości dostępna jest tylko ta sala która została wcześniej zarezerwowana.

10. W przypadku zniszczeń lub stłuczek będą doliczane dodatkowe opłaty po oszacowaniu strat.
11. Całkowita zapłata możliwa jest tylko i wyłącznie w dniu imprezy przed jej zakończeniem.
12. Płatności ostatecznej dokonujemy gotówką.
13. W przypadku nie zastosowania się do przyjętej formy płatności, za każdy dzień zwłoki naliczana będzie
dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.
14. Indywidualne dekorowanie lokalu możliwe jest tylko przy wcześniejszym uzgodnieniu.
15. Lokal posiada stały wystrój (firany, zasłony, krzesła, ściany, obrazy) których nie zmienia na przyjęcia
okolicznościowe.
16. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu audiowizualnego (projektor, ekran, laptop, oraz nagłośnienie
do przemówień) w cenie 50 zł.
17. Wynajmujący zespół oraz DJ zobowiązuje się do uiszczenia opłaty ZAiKS w wysokości 150 zł.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019
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