
 

FORMULARZ REZERWACJI 30.10.2021 

HALLOWEEN  

Wypełniony formularz odeślij na adres: gdansk@loopys.pl 

Zapisz się do naszego newslettera!  

Jeśli interesuję Cię otrzymywanie od nas informacji na temat bieżących ofert, wydarzeń w Loopy’s i promocji, wpisz 
poniżej swój e-mail kontaktowy: 

______________________________ 

Prosimy o dokonywanie wpłat osobiście w Rodzinnym Centrum Rozrywki Loopy’s World bądź przelewem w ciągu 
dwóch dni od dokonania rezerwacji. Brak wpłaty w ciągu dwóch dni oznacza rezygnację z wydarzenia.  

Dane do przelewu: 
 Loopys Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 229 80-266 Gdańsk  
numer konta: 22 1750 1325 0000 0000 3359 0008 

UWAGA: 
• Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 
• Prosimy nie zapomnieć o szczoteczce do zębów, pidżamie, śpiworze, karimacie i ulubionej przytulance. 
• Prosimy o przekazanie informacji o alergii występującej u dziecka. 
• Udział w wydarzeniu (wykupienie biletu wstępu) jest jednoznaczny ze zgodą obydwu rodziców na 

wykorzystanie zdjęć dziecka z wydarzenia w celach promocyjnych placu zabaw, przez Loopys Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 229. Zdjęcia z wydarzenia Halloween mogą być wykorzystane 
jedynie do celów promocyjnych z zachowaniem anonimowości, czyli nigdzie nie będą podawane dane 
personalne dziecka. 

• Odbiór dziecka następnego dnia do godziny 10:00. 

Imię i nazwisko Opiekuna:

Imię i Nazwisko Dziecka:
Wiek 

Dziecka:

Imię i Nazwisko Dziecka:
Wiek 

Dziecka:

Imię i Nazwisko Dziecka:
Wiek 

Dziecka:

Imię i Nazwisko Dziecka:
Wiek 

Dziecka:

Telefon kontaktowy: E-mail:

REZERWACJA DO 13 PAŹDZIERNIKA 2021 REZERWACJA PO 13 PAŹDZIERNIKA 
2021

Rodzaj biletu Cena Ilość 
dzieci

Cena Ilość 
dzieci

Bilet wstępu 140 160

Bilet promocyjny: 
- dla grupy min 3 dzieci (rodzeństwo, 
koledzy, koleżanki) 
- dla uczestników wcześniejszych 
nocnych przygód

120 140

Loopy’s World, al. Grunwaldzka 229, Gdańsk 
 www.loopys.pl



• W przypadku wystąpienia u dziecka przez nocką gorączki lub innych objawów grypopodobnych, rodzic jest 
zobowiązany do poinformowania organizatora i rezygnacji z udziału. 

• Jeśli z powodów zdrowotnych dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w zabawie koszt całości biletu zostaje 
zwrócony . 1

• W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 58 347 73 10.  

GODZINA PLANOWANEGO ODBIORU DZIECKA:___________________           

 ________________________________Data i podpis Opiekuna

 Tylko jeśli chęć zwrotu środków zostanie zgłoszona do 14 dni od planowanej nocki Halloween. W mailu prosimy o informację, jaki jest powód rezygnacji oraz o podanie 1
 numeru konta na jaki mają być zwrócone środki.
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