REGULAMENTUL
SPATIULUI PENTRU ORGANIZAREA PETRECERILOR
PREAMBUL
Prezentul regulament („Regulamentul”) stabileste regulile generale ce trebuie respectate de toate persoanele care
participa la petrecerile organizate in spatiile dedicate din restaurantele McDonald’s din Romania („Spatiul)
gestionate de Premier Restaurants Romania S.R.L. („Societatea”).
Spatiul este proprietate privata, iar accesul in interiorul acestuia se face doar in conditiile respectarii prezentului
Regulament si a legislatiei aplicabile. Prin intrarea in Spatiu, participantii accepta si se obliga sa respecte conditiile
prezentului Regulament si legislatia aplicabila.
Art.1 Organizarea petrecerii este conditionata de efectuarea unei rezervari prealabile online pe site-ul
www.mcdonalds.ro. Confirmarea rezervarii se va face de catre Societate doar prin transmiterea formularului de
rezervare adus la cunostinta parintelui organizator prin:
a) adresa de email oferita la programare;
b) formularul de rezervare imprimat de pe adresa restaurantului organizator, in cazul in care parintele organizator
nu detine o adresa de email.
Societatea nu va inregistra acele rezervari care sunt in mod vadit nereale sau pentru care au fost folosite nume
fictive.
Art. 2 Petrecerile pot fi organizate in restaurantele McDonald’s doar in intervalul orar 09.30-21.30. Accesul in Spatiu
se face la data si ora confirmate de Societate ca fiind rezervate in beneficiul respectivului participant. Fiecare
petrecere are o durata limitata (fiecare restaurant isi completeaza in functie de durata petrecerii). La expirarea
acestei durate, Spatiul trebuie eliberat.
Art.3 Numarul maxim de participanti in Spatiu este de (fiecare restaurant isi completeaza in functie de
disponibilitatea spatiului). Daca numarul efectiv de invitati prezentati la petrecere este mai mare, parintele
organizator isi asuma raspunderea pentru eventuale incidente care ar putea surveni ca urmare a incalcarii numarul
maxim admis.
Art.4 Taxa de participare la petrecere este de 12 lei/copil participant si include desfasurarea petrecerii in cadrul
tematicii alese si serviciile unei persoane special pregatite care va interactiona cu copiii si care se va ocupa exclusiv
de intretinerea unei atmosfere placute.
Art.5 Organizarea unei petreceri presupune achizitionarea exclusiva a produselor McDonald’s. Preturile produselor
implicate in desfasuratorul petrecerii sunt: tortul (800 gr) – 36 lei, sampania pentru copii (750 ml) – 13 lei si, la
alegere, meniul destinat copiilor si/sau alte produse pe care parintele organizator doreste sa le achizitioneze pentru
copii. La aceste costuri va fi adaugata si consumatia adultilor.
Art.6 In situatii exceptionale, Societatea isi rezerva dreptul de a modifica/anula rezervarea, cu notificarea pe e-mail
a persoanei care a facut rezervarea. Prin situatii exceptionale, se intelege un eveniment imprevizibil care nu poate fi
prevazut si nici impiedicat de catre Societate.
Art.7 Din considerente ce tin de siguranta, nu este permis sa se aduca din afara restaurantului McDonald’s:
produse alimentare (tort, prajituri sau alte preparate alimentare), bauturi, animatori, mascote, accesorii pentru
petrecere sau materiale pirotehnice (artificii sau lumanari);
Art.8 Copiilor li se interzice sa aiba asupra lor obiecte ascutite, precum cutite, bete, creioane, pixuri, chei si alte
obiecte contondente pe timpul cat se afla in Spatiu. In cazul introducerii acestora in Spatiu, parintele
supraveghetor/adultul supraveghetor este unicul responsabil pentru orice consecinta intelegand si raspunderea
pentru accidentele provocate altor copii sau distrugerile realizate.
Art.9 Este interzis consumul bauturilor alcoolice si a substantelor interzise in incinta Spatiului.
Art.10 Raspunderea exclusiva si integrala pentru supravegherea copiilor participanti apartine parintelui
supraveghetor /adultului organizator (conform Formularului de rezervare) sau adultului indicat de acesta (conform
Formularului de rezervare). De asemenea, aceeasi persoana poarta raspunderea pentru prejudiciile de orice fel
cauzate de participantii la petrecere (ex.: accidentari, pagube materiale).
Art.11 Atributiile personalului Societatii, vizeaza exclusiv intretinerea unei atmosfere placute pe parcursul
petrecerii.
Art.12 Nu sunt admise in Spatiu: limbajul vulgar, comportamentul violent, jocurile agresive sau loviturile aplicate
copiilor de catre alti copii sau de catre adulti.
Art.13 Nu lasati obiecte de valoare nesupravegheate. Societatea nu isi asuma raspunderea in cazul pierderii,
furtului sau distrugerii acestora.
Va multumim pentru intelegere!
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.

