Per què t'has decidit a reservar l'aniversari?
Vaig celebrar l'aniversari aquí un altre any
Ho vaig trobar buscant per internet
Vaig assistir com a convidat a un altre aniversari
Vaig rebre newsletter
Sóc client del centre
Xarxes Socials

ANIVERSARI
Nº Soci (omplir el centre)

Dia de reserva:

Data de celebració:

Dia de la setmana:

Hora d'arribada:

Hora de sortida:

Comparteix l'aniversari amb:

Nombre de convidats/es:

Nom i cognoms:
Data de naixement:

Anys que celebra:

Carrer:

Nº:

Localitat:

Codi postal:

Pis:

Nom i cognoms de la persona de contacte:
E-mail:

Relació:
Telf:
Aniversari:
Activitat Estrella (45’):

Circuit d'aventura
Bloc + tirolina

Escalada autoassegurada

Slackline

Activitat 2 (30’):

Circuit d'aventura
Bloc + tirolina

Escalada autoassegurada
Tir amb arc

Slackline
Contacontes

Merienda (45’):

Especial

Saludable

Extras:

Circuit d'aventura
Bloc + tirolina
Mosquetó (cor)

30’ activitat extra:
Pinyata

Menú pares i mares:

Escalada autoassegurada
Slackline
Tir amb arc
Contacontes
Clauer mosquetó
llaminadures

Pack

Al·lèrgies / Menús especials:
Al realitzar la reserva hauran d'abonar-se 60€ els quals seran descomptats del preu final. Consulta
disponibilitat abans de realitzar la paga i senyal. Aquesta quantitat no es reemborsarà en cas de no dur-se a
terme l'aniversari per motius aliens a Climbat. El nombre mínim de convidats per aniversaris és de 8.
Desitgem que la seva experiència en Climbat sigui inoblidable, per això li recordem que és necessari
emportar-se totes les seves pertinences en finalitzar l'activitat: jaquetes, motxilles, regals ... Climbat no es fa
responsable dels objectes perduts o oblidats.

Si el retard és superior als 15 minuts i per causes alienes a l'empresa, el temps de demora es restarà de
l'aniversari contractat. Per a una òptima organització, la xifra exacta de convidats s'haurà de confirmar a
l'empresa màxim 2 dies abans de l'esdeveniment. En cas de no fer-ho, si el nombre d'assistents fos diferent del
dels convidats indicats en la fitxa, es facturaria conformement a la xifra més alta.
Per a reserves d'aniversaris realitzades amb 4 o menys dies d'antelació, el preu per convidat s'incrementarà un
5%.
Hora de convocatòria: 15ʼ abans de començar l'activitat a la porta exterior del centre.
Per a formalitzar la reserva és necessari enviar aquesta fulla omplerta a santjoandespi@climbat.com, així com
el resguard de la transferència de 60€ com a paga i senyal al següent número de compte:
CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS SDAD.COOP: ES45 - 3025 - 0002 - 4114 – 3344 - 5884
Beneficiari: Ridge Climb S.L (Climbat Sant Joan Desí)
Concepte: Reserva aniversari [Nom de la persona que fa l'aniversari] per al dia [x] hora [x]
També és possible realitzar el pagament amb targeta de crèdit per telèfon. Consulta disponibilitat abans de
realitzar la paga i senyal. La resta del pagament s'efectuarà el dia de la realització de l'activitat.

Informació de Protecció de Dades:

SI
No Consent de forma expressa la publicació de la seva imatge en el lloc web i xarxes socials de Ridge
Climb, SL, amb la finalitat de promocionar els nostres serveis, en els termes definits en l'anterior taula.
SI
No
Desitjo rebre informació comercial dels últims productes, serveis i novetats del centre per correu
electrònic.
En/Na._________________________________________________amb DNI____________________________
presta el seu consentiment per al tractament de les dades personals, actuant com a pare, mare o tutor del
menor.
Firma y Fecha/ Signatura i Data:

