Умови проведення бенкетів у НВК Zefir 2021
Паб з крафтовою пивоварнею Z-Pub
Шановні гості! Дякуємо, що розглядаєте наш заклад для проведення
свого особливого свята! День народження, дівич-вечір, корпоратив
– яким би не був повід, ми розуміємо наскільки важливо, щоб все
пройшло якнайкраще і залишило лише приємні спогади!
Щоб полегшити та пришвидшити процес комунікації, ми розробили
основні умови проведення банкетів у Z-Pub та додаткові опції, які
можуть стати чудовим доповненням Вашого свята.

1. Загальна кількість осіб, яку може вмістити Z-Pub – 200 осіб.
Поділ згідно зон:
yyОсновний зал – 100 осіб
yyБанкетний зал – 50 осіб
yyТераса + барна зона – 50 осіб
2. Години роботи закладу Z-Pub:
Понеділок-четверг – 13:00 – 24:00
П’ятниця-Неділя – 14:00 – 01:00
Кожна наступна година – 1800 грн за обслуговування, при попередній
домовленості з адміністратором закладу.
3. Тематичні вечірки проходять у Z-Pub кожної п’ятниці, суботи та неділі.
yyЧетверг – пивна вечірка з Андрієм Юркевичем
yyП’ятниця – Українська вечірка – кращі хіти незалежної України
yyСубота – Club Party – найновіші хіти
yyНеділя – Latino Party – латиноамериканські хіти
Кожна наступна година роботи DJ – 1000 грн.
У будні дні DJ – під замовлення - 1000 грн за 2 години з попереднім внесенням
завдатку у розмірі 20%.
Замовлення сторонніх музичних гуртів чи ведучих або зміни тематики
вечірки можливе лише при проведенні банкету під ключ з закриттям залу.
Вартість даної послуги обговорюється в індивідуальному порядку.
4. Загальні умови проведення банкетів:
yy Замовлення з розрахунку – від 500 грн з особи
yy Попереднє замовлення – за 3-5 днів, зміни до меню – за 3 дні, зміни по
кількості осіб – за 2 дні до дати проведення банкету
yy Алкоголь: мінімальна кількість на 1 особу – 200 мл алкоголю на вибір,
складається одразу при замовленні банкету.
yy Послуга «Корок» діє лише після набрання мінімальної кількості алкоголю
на особу, діє лише на алкоголь з акцизною маркою та складає 50 грн
за пляшку (0,5л). Просимо попереджати офіціанта про кількість та вид
принесеного алкоголю, в іншому випадку адміністратор залишає за собою
право вибити ту кількість, яка була зафіксована при спостереженні або
засобами відеонагляду.
yy Приносити з собою безалкогольні напої та будь-яку іншу продукцію
(окрім алкголю за послугою Корок) суворо заборонено. Адміністрація
залишає за собою право вилучити дану продукцію або ж включити у
рахунок аналогічну продукцію.
yy Видача страв кухнею згідно погодженого меню відбувається до 23:30.
Просимо врахувати це при складанні таймінгу свята.

5. Умови розрахунку:
yy
При замовленні банкету вноситься аванс у розмірі 20% від вартості
замовлення.
yy
Повний розрахунок згідно погодженого кошторису, а також за додатково
надані послуги здійснюється у день проведення бенкету. Розрахунок
має бути здійснений готівкою.
6. Умови перенесення чи відміни бенкету:
yyВідмова від банкету за 7 днів до заброньованої дати – повернення
авансу у повному обсязі
yyВідмова від банкету за 3 дні до заброньованої дати – переведення суми
авансу на депозит, який можна використати у ресторані Емменталь.
yyВідмова від банкету менше як за 24 години – аванс не повертається.
7. Декор залу. Підрядна організація, яка займатиметься облаштуванням
декорацій залу та території повинна попередньо погодити конструкції,
елементи кріплення, час встановлення конструкцій та декору з
адміністрацією закладу.
У випадку пошкодження залу чи основних засобів ресторану підрядною
організацією – відповідальність перед закладом несе замовник заходу.
8. Феєрверки та використання інших спец ефектів (конфетті, паперове
конфетті, пелюстки, штучний сніг, інше) має бути попередньо погоджене
з адміністрацією закладу, з визначенням часу проведення (з врахуванням
дозволеного часу для феєрверків у населених пунктах) та локації
проведення.
Заклад залишає за собою право нарахувати додаткову оплату за заходи
по організації прибирання території та залу ресторану.
9. Фуршетні столи. Команда ресторанної служби НВК “Zefir” готова
задовільнити усі Ваші побажання щодо організації козацьких чи пивних
столів, candy bar чи інших фуршетних столів, а також тортів на замовлення
для Вашого особливого свята.
Якщо Ви вирішите скористатись послугами інших підрядників у організації
фуршетних столів, то просимо взяти до уваги наступне:
- У разі замовлення фуршетних столів у інших виробників замовник
повинен надати супровідних документів ( дата і день виготовлення, термін
і умови зберігання , назву компанії виробника) а також підписати акти
прийому і передачі.
- Організація фуршетних столів (використання конструкцій, оформлення,
посуд закладу та обслуговування) складає 1000 – 2000 грн в залежності
від величини та асортименту фуршетного столу.
- Нарізка фруктів – 30 грн за 1 кг. При оплаті послуги «Організація
фуршетних столів» під ключ – плата за нарізання фруктів окремо не
нараховується.
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