
Cześć! 

Bardzo nam miło, że jesteś zainteresowana/y rezerwacją stolika w Klubie na Fali ! 
Pamiętaj, że mamy sporo miejsc siedzących i nie musisz rezerwować miejsca, żeby dobrze się bawić, ale jeśli
chcesz mieć pewność miejsca siedzącego, polecamy wybór jednego z poniższych pakietów.   
Rezerwacje przyjmujemy mailowo. Na wysłane maile na adres: rezerwacje@klubnafali.pl odpowiadamy w ciągu
24h.  Rezerwacje przyjmujemy najpóźniej do godz. 20:00 dnia poprzedzającego dzień imprezy. 

Poniżej znajdziesz floor plan Klubu na Fali. Miejsca przeznaczone do rezerwacji oznaczone są jako „VIP1 - VIP6”     
i Moduły od 1 do 2. Miejsca VIP1 - VIP6 można wynająć tylko w pakiecie dla 16 osób. Miejsca w Modułach 1-2
mają dostępne miejsca na dole (D) lub na górze (G) i są dostępne w konfiguracji dla 4, 6, 10, 12 i 16 osób.  

Floor Plan 
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3x wódka Żubrówka Czarna 0,5L + 6x Red Bull lub 
3x Prosecco Torresella lub
1x Dewar’s 12YO + 6x Red Bull 

1x wódka Żubrówka Czarna 0,5L + 2x Red Bull lub
1x Prosecco  Torresella

1x wódka Żubrówka Czarna 0,5L + 2 x Red Bull  lub
1x Prosecco Torresella 

2x wódka Żubrówka Czarna 0,5L + 4x Red Bull lub 
2x Prosecco Torresella

2x wódka Żubrówka Czarna 0,5L + 4x Red Bull lub 
2x Prosecco Torresella

3x wódka Żubrówka Czarna 0,5L + 6x Red Bull  lub
3x Prosecco Torresella

WYBIERZ PAKIET: 
VIP od 1 do 6: 

Loża 16 os. - 1000 PLN  
wybierz opcje: 

Wybierając tę lożę otrzymujesz możliwość domówienia butelek alkoholu do stolika.  

Moduły 1-2:
Loża 4 os. (Góra lub Dół) - 230 zł
wybierz opcje:  

Loża 6 os. (Góra lub Dół) - 290 zł
wybierz opcje:  

Loża 10 os. (Góra lub Dół) - 520 zł
wybierz opcje:  

Loża 12 os. (Góra lub Dół) - 580 zł
wybierz opcje:   

Loża 16 os. (Góra lub Dół) - 810 zł
wybierz opcje:  
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Klub na Fali zastrzega sobie prawo do wyboru miejsc podlegających rezerwacjom, miejsca te są wskazane na
floor planie Klubu na Fali. 
Odbiór rezerwacji powinien nastąpić maksymalnie 15 przed i do 30 minut po umówionej godzinie rezerwacji.
Po upływie tej godziny rezerwacja traci ważność, zostaje anulowana.  
Obowiązkiem rezerwującego jest powiadomienie o rezygnacji z rezerwacji.
Rezerwujący może bezpłatnie odwołać rezerwację na co najmniej 1 dzień przed imprezą. Rezerwujący
zostanie obciążony całkowitą kwotą rezerwacji loży w przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż
24h przed rezerwacją. 
Klub na Fali zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzenia tancerzy / tancerek na wieczory panieńskie czy
kawalerskie, a także wnoszenia nieuzgodnionych wcześniej dekoracji lub tortów.
Po uzgodnieniu, można wnieść tort, wiąże się to z tzw. opłatą talerzykową w wysokości 50 pln (opłata 
 obejmuje udostępnienie talerzyków, łyżeczek i noża do krojenia).  
Rezerwacje przyjmowane są tylko drogą mailową pod adresem: rezerwacje@klubnafali.pl 
Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie przelewu bankowego i przesłanie potwierdzenia na adres:
rezerwacje@klubnafali.pl  oraz otrzymanie zwrotnego maila z potwierdzeniem. 

Dokonując rezerwacji napisz w mailu, która strefa Cię interesuje i jaki pakiet wybierasz. 
Dopiero po potwierdzeniu przez nas rezerwacji zwrotnie w mailu należy dokonać przelewu i przesłać
potwierdzenie. 
 
Dane do przelewu: 

KLUB NA FALI POZNAŃ MARTA GRABIANOWSKA SPÓŁKA JAWNA 
ING: 61 1050 1764 1000 0092 9385 2779

 REGULAMIN REZERWACJI LOŻY
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