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[ IMPREZY TOWARZYSKIE ] 

Spotkania towarzyskie możemy zorganizować w formie zasiadanego obiadu lub kolacji. 

W zależności od charakteru spotkania stoły mogą być ułożone w formie koktajlowej, a 

dania serwowane w formie bufetowej, lub możemy przygotować duże wspólne,długie 

stoły. Spotkanie możemy również zorganizować w formie warsztatów kulinarnych, 

podczas, których Goście samodzielnie, pod okiem naszego kucharza przygotują wspólny 

posiłek. 

 [ URCZYSTOŚCI RODZINNE ]  

urodziny, przyjęcia weselne, komunie, chrzciny  

 

1. W jakich godzinach mogę zobaczyć wnętrze Respubliki Słonecznej ?  

Działamy event’owo, nie mamy stałych godzin pracy. W celu zobaczenia wnętrza 

prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Umówimy się na spotkanie w dogodnej 

dla Państwa porze (jednak w czasie pracy Republiki).  

2. W jakich godzinach organizują Państwo spotkania ?  

Godzina rozpoczęcia spotkania zależy od Państwa. Spotkania rodzinne najczęściej 

rozpoczynają się w godzinach około południowych. Przyjęcia organizujemy do 

godziny maksymalnie 2:00 w nocy. Z racji naszej lokalizacji, w okolicy domków 

jednorodzinnych, obowiązuje nas przestrzeganie ciszy nocnej po godzinie 22:00. W 

sezonie letnim możliwość korzystania z ogródka po tej godzinie jest ograniczona, 

musimy również delikatnie przyciszyć muzykę wewnątrz sal. 

3. Jak mogę zarezerwować termin spotkania/ imprezy? 

Wszystkie rezerwacje przyjmujemy mailowo lub telefonicznie. Wstępna rezerwacja 

terminu jest podtrzymana do momentu potwierdzenia ze strony osoby rezerwującej. 

W przypadku kolejnego zapytania o dany termin kontaktujemy się z osobą pierwotnie 

rezerwująca termin z prośbą o wpłatę zaliczki rezerwacyjnej lub decyzję zwolnienia 

terminu.  

4. Czy i w jakiej wysokości pobierane są opłaty na poczet organizacji spotkania? 

Jedyną opłatą jaką pobieramy przed spotkaniem jest zaliczka rezerwacyjna w 

wysokości 500 zl brutto. Pozostałą należność mogą uregulować Państwo w chwili 

zakończenia spotkania po podliczeniu zejścia alkoholu. Istnieje możliwość płatności 

przelewem. W kolejnym dniu roboczym wysyłamy wiadomość e-mail ze 

szczegółowym rozliczeniem spotkania i danymi do wykonania przelewu. 

5. Jak wygląda u Państwa organizacja spotkania? 



 

 

 

 

Do podstawowej oferty organizacji spotkania wliczamy: 

 zupę  

 drugie danie po 1,5 porcji mięs i dodatków na osobę 

 dwa desery- w tym tort 

 nielimitowane napoje: kawa, herbata, sok pomarańczowy/jabłkowy i woda 

 wynajem całego lokalu wraz z przestronnym ogrodem na wyłączność na 5 

godzin 

 dekorację stołu obrusem, serwetkami, świeżymi kwiatami i świecami 

 obsługę kelnerską  

 kucharza 

6. Czy w trakcie spotkania można korzystać z ogrodu ? Czy organizujemy dwa spotkania 

w jednym czasie ?  

Organizujemy spotkania jedynie na wyłączność, mogą Państwo korzystać z 

przestrzeni dwóch sal oraz ogrodu w trakcie Państwa spotkania.  

7. Czy posiadamy salę taneczną?  

W zależności od liczby gości możemy jedną z sal przekształcić w salę taneczną.  

8. Czy posiadamy przewijak i miejsce dla mam karmiących?  

Niestety nie posiadamy przewijaka, na spotkania rodzinne udostępniamy jeden z pokoi 

gościnnych, w którym rodzice mogą przewinąć i nakarmić dzieci.  

9. Czy posiadamy krzesełko dziecięce?  

Tak, posiadamy dwa krzesełka dziecięce. 

10. Czy i ile miejsc parkingowych posiadamy ? 

 Przed budynkiem Republiki Słonecznej posiadamy 5 bezpłatnychmiejsc parkingowych. 

Mieścimy się w spokojnej okolicy, gdzie mogą także zaparkować Państwo przy ulicy.  

11. Czy mogę przynieść własne dekoracje na spotkanie?  

Oczywiście, mogą Państwo wnieść własne dekoracje na spotkanie. Dekoracje najlepiej 

przynieść na 1 - 2 dni przed datą spotkania, w trakcie przygotowywania sali dla Państwa 

rozwiesimy dekoracje zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 8a. Czy mogę wnieść 

własny alkohol? Jeżeli tak ile wynosi korkowe? Oczywiście mogą Państwo wnieść 

własny alkohol. Za każdą otworzoną (nie wniesioną) butelkę mocnego alkoholu 

pobieramy opłatę w wysokości 50 zł brutto, za butelkę wina pobieramy opłatę w 

wysokości 25zł brutto. 9. Czy mogę wnieść własny tort na spotkanie ? Oczywiście mogą 

Państwo wnieść własny tort na spotkanie. Za taką możliwość pobieramy opłatę tzw. 

talerzykowe w wysokości 5 zł brutto od jednego gościa. Prosimy także o okazanie 

paragonu ze względu na wymogi sanitarne.  


