TERMIN NASTĘPNEGO
SPOTKANIA :_______________________

TERMIN WESELA :
________________________

U M O WA
przedwstępna rezerwacji Sali Weselnej w

DOM WESELNY „MAŁY PARYŻ”
Piwniczna Zdrój ul.Węgierska32
zawarta dnia ___/___/ _______ w Piwnicznej Zdrój pomiędzy:
1. PPH „METAL-PARTS” Sp. J. z siedzibą w Sosnowcu ul.Gen. Grota-Roweckiego 159 Oddział Piwniczna
Zdrój Dom Weselny „Mały Paryż” reprezentowane przez :
Roman Kądziela / Łukasz Golczyk – zwanych dalej ZLECENIOBIORCĄ
a
2. _____________________________ zamieszkałą/ym __________________________________________
zwaną w dalszej części Umowy – ZLECENIODAWCĄ
&1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca potwierdza przyjęcie do realizacji następ. warunków organizacji wesela:
1. Termin wesela ___/___/201__

- godzina przybycia : _____________ Poprawiny :________________

2. Przewidywana ilość gości :__________ osób, w tym dzieci w wieku 4-13: ______ /wieku do 4 lat_____
3. Cena za 1osobę dorosłą : ___________pln , cena za 1 dziecko w wieku 4-13 lat __________pln*****
4. Cena obejmuje :
- posiłki gorące :_____________
- zimna płyta :_______________
- napoje : TAK – bez limitu // soki:____________/____________/ gazowane _________/ ___________
- napoje alkoholowe :_________________
- powitanie chlebem i solą oraz szampan dla uczestników podczas powitania
- owoce na paterach : TAK
- dekoracja sali :______________ kolory dominujące : ________________________________________
- dekoracja kwiatowa :______________
- kieliszki :______________
5. inne: ________________________________________________________________________________
Usługi dodatkowe :
1.
2.
3.
4.
5.

dodatkowy posiłek gorący :______________
tort weselny :____________
ciasta :_______________
paczki dla gości weselnych :______________
wiejski stół :_____________lub stół z deserami i owocami :________________

Uwagi :
1. ilość osób - orkiestry :______ fotograf :_______ kamerzysta:___________ Razem: __________
2. Ilość osób przy stole Państwa Młodych :____________
3. inne:

&2
Zleceniobiorca oświadcza, że gwarantuje organizację wesela w terminie i na warunkach powyższych a
Zleceniodawca akceptuje powyższe uzgodnienia i wpłaca 1000,-pln(jeden-tysiąc-złotych) jako opłatę za
rezerwację terminu wesela. Opłata zostanie odliczona od końcowej kwoty kosztu organizacji wesela i nie podlega
zwrotowi w przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z organizacji wesela.
&3
Załącznikiem do niniejszej Umowy jest Menu Weselne uzgadniane w terminie późniejszym – 10 dni przed
terminem wesela.
&4
Strony uzgadniają następujące terminy wpłat za organizowane przyjęcie weselne :
1. Opłata rezerwacyjna sali w kwocie 1000,-pln – w dniu podpisania niniejszej umowy
2. 70 % wartości kosztów przyjęcia : najpóźniej do 10 dni od daty wesela
3. 30 % wartości kosztów przyjęcia (pomniejszonych o opłatę rezerwacyjną) – w dniu wesela.
&5
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron ,a w
sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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…...........................................................
ZLECENIOBIORCA

*****
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny przypadającej na osobę za organizowane przyjęcie
weselne WYŁĄCZNIE w przypadku drastycznego wzrostu cen produktów lub znacznego zmniejszenia ilości
gości weselnych przez Zleceniodawcę

