
Piątkowe wieczory z muzyką na żywo w Restauracji Złoty Lin 

 

REGULAMIN WYDARZENIA 

 

1. Organizatorem wydarzenia jest Restauracja Złoty Lin w Wierzbicy koło Serocka.  

2. Cykl „piątkowe wieczory z muzyką” odbywać się będzie w wybrane i wskazane przez 

Organizatora piątki w terminie od 29.10.2021 r. do 01.04.2022 r.  

3. Wybrane przez Organizatora terminy realizacji wydarzenia będą wskazane poprzez 

upublicznienie w mediach społecznościowych typu Facebook na profilu Restauracji Złoty Lin.  

4. Organizator zobowiązuje się do organizacji atrakcji we wskazanym terminie i sali, której zakres 

i czas trwania przedstawiony zostanie każdorazowo w formie postu na w/w profilu.  

5. Organizator ponosi pełen koszt przewidzianej atrakcji.  

6. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia zarezerwowanych stolików oraz umożliwia 

zamówienie potraw i napojów zgodnie z kartą menu.  

7. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rezerwacja stolika dla określonej liczby Gości oraz 

wpłaty zadatku w wysokości 50 zł/os., który to zostanie w pełni wykorzystany podczas 

wydarzenia na dania, napoje, alkohol itp. dostępne w aktualnej karcie menu.  

8. Rezerwacji dokonać można poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 505 131 877 lub 

mailowy pod adresem restauracja@zlotylin.pl. Gwarancją rezerwacji jest wpływ zadatku dla 

określonej liczby Gości najpóźniej następnego dnia po złożeniu rezerwacji.  

9. Zadatek wpłacać można w formie przelewu na dane: 

Złoty Lin Olszewski Spółka Komandytowa 

Wierzbica 9, 05-140 Serock 

Konto bankowe: 

54 1050 1012 1000 0090 3234 0581 

 

osobiście, gotówką, kartą lub poprzez zamówienie on-line na stronie internetowej po 

uprzednim potwierdzeniu dostępności.  

10. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, także w przypadku uczestnictwa mniejszej liczby 

Gości niż planowana.  

11. Pełna kwota wpłaconego zadatku zostanie odliczona od końcowego rachunku. Organizator nie 

przewiduje możliwości dzielenia rachunków na wiele dla jednego stolika.  

12. W przypadku niewykorzystania przez Gości pełnej kwoty wpłaconego zadatku rachunek 

zostanie powiększony do tej wartości.  

13. W przypadku wolnych miejsc Organizator wyraża zgodę na udział w wydarzeniu osób nie 

posiadających wcześniejszej rezerwacji, przy czym w pierwszej kolejności po zajęciu miejsc 

pobrany zostanie zadatek do wykorzystania w restauracji (płatność możliwa kartą lub gotówką) 

w wysokości 50 zł/os.  

14. Goście zobowiązani są do opuszczenia terenu Restauracji i Hotelu Złoty Lin po godzinie 

zamknięcia Restauracji wskazanej w poście informacyjnym.  

15. Restauracja Złoty Lin nie wyraża zgody na wnoszenie na teren obiektu potraw, napojów czy 

alkoholu, które nie zostały zakupione w Restauracji Złoty Lin.  

16. Organizator ma prawo odmówić wstępu i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, a także 

wyprosić poza teren obiektu takie osoby bez zwrotu poniesionych kosztów zadatku.  

17. Palenie papierosów w tym e-papierosów dozwolone jest w wyznaczonych miejscach.  

18. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem określa ogólny regulamin obiektu 

a także ogólne zasady przebywania w miejscu publicznym.  

mailto:restauracja@zlotylin.pl

