Zamówienie

imprezy okolicznościowej

Umowa zawarta w dniu ….............. pomiędzy Panią/Panem ….................................................................. .............................................
adres …............................................................., a Experymentarium z siedzibą w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 58, 91-002 Łódź,
tel. 42 633 52 62.
Lokalizacja: Experymentarium- Manufaktura, I piętro
Przedmiot umowy oraz inne postanowienia zawiera regulamin.
1. Data rezerwacji stolika: ….................................................................................................................
2. Godzina: …................................................................................................................ ........................
3. Tel. kontaktowy: …............................................................................................................................
4. E-mail: …...................................................................................................................... .....................
CENNIK
 Rezerwacja stolika koszt 50 zł (stolik do 10 os., za każdą dodatkowa osobę dopłata 5zł),
 Cennik gier na Arenie Laser Games:
Czas gry
Poniedziałek –Piątek
Sobota- Niedziela
15 min
12 zł/os.
15 zł/os.
20 min
16 zł/os.
20 zł/os.
25 min
20 zł/os.
25 zł/os.
 Zwiedzanie Experymentarium - 14zł/os., koszt przewodnika + 30 zł,
 Warsztaty - koszt 15 zł/os. (poniedziałek-piątek), 17 zł/os. (sobota-niedziela)*,
 Pokaz - koszt 11 zł/os. (poniedziałek-piątek), 13 zł/os. (sobota-niedziela) *,
 Tort - od 55zł do 90 zł (cena uzależniona od wymagań),
 Pizza- cena według aktualnego menu pizzerii Da Grasso,
 Dyplomy dla wszystkich uczestników 1zł/szt.,
 Zaproszenia 1zł/szt..
ZAMÓWIENIE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ
(prosimy o zaznaczenie wybranych opcji „X„ lub wpisanie )
 Rezerwacja imprezy okolicznościowej dla (prosimy wpisać ilość osób)....................................................................................osób.
 Rezerwacja gier na Arenie Laser Games: (prosimy wpisać ilość gier i ich długość):
godzina……………, długość gry………………..
godzina……………, długość gry………………..

godzina……………, długość gry………………..
godzina……………, długość gry………………..








Zwiedzanie Experymentarium,
Przewodnik po Experymentarium,
Warsztaty,
Pokaz,
Zastawa papierowa,
Tort***:
Rodzaj: ........................................................................................................................................
Napis na torcie: ...........................................................................................................................
Motyw: ...................................................................................................................... .................
 Pizza****,
 Dyplomy,
 Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Minimalna ilość uczestników – 12 os.
** Rezerwacja gry na wyłączność – minimum 12 osób. W przypadku rezerwacji na wyłączność, za uczestników zgłoszonych, którzy nie będą brali udziału w grze,
będzie pobierana opłata w wysokości 12 zł za osobę.
*** Konieczna wpłata zaliczki min.50 zł.
**** Czas oczekiwania na podanie około 30 minut.
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem „Imprezy okolicznościowej”, warunkami korzystania z Experymentarium, Areny Laser Games oraz obowiązującym
cennikiem.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o nowościach i promocjach w Experymentarium i na Arenie Laser Games.

Podpis kasjera

Podpis klienta

………………………………..

……………………………..

Regulamin
Experymentarium zobowiązuje się do zarezerwowania stolika/ków oraz zorganizowana wybranych atrakcji w ustalonym dniu i
o ustalonej godzinie, na określonych w poniższym regulaminie warunkach.
§1
Postanowienia ogólne
1.1 Wstępnej rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie lub mailowo . Potwierdzeniem rezerwacji jest
podpisanie zamówienia imprezy okolicznościowej.
1.2 Formularz zamówienia dostępny jest w kasie Experymentarium i sporządzany w dwóch egzemplarzach, jeden dla
Experymentarium i drugi dla klienta.
1.3 Ostateczną liczbę uczestników należy zgłosić minimum 2 dni przed imprezą okolicznościową w formie pisemnej
(osobiście lub mailowo na adres rezerwacje@experymentarium.pl).
1.4 W przypadku rezygnacji z rezerwacji Experymentarium nie zwraca zaliczki wpłaconej za tort.
1.5 Jeśli kwota wpłaconej zaliczki okaże się wyższa niż kwota tortu/pizzy różnica zostanie rozliczona w końcowym rachunku.
1.6 Zmiana daty przyjęcia jest możliwa min. 2 dni przed planowanym terminem w formie pisemnej.
1.7 Opiekę nad dziećmi w czasie przyjęcia sprawuje opiekun/rodzic.
1.8 Odpowiedzialność za szkody poniesione w czasie trwania przyjęcia w Experymentarium i na Arenie Laser Games
ponoszą rodzice/opiekunowie.
1.9 Experymentarium i Arena Laser Games ma prawo do zmiany miejsca organizacji urodzin w przypadku problemów
technicznych.
1.10 Na terenie Experymentarium i Areny Laser Games obowiązuje zakaz spożywania i picia produktów przyniesionych z
zewnątrz. Wyjątkiem jest zamówienie opcji „Imprezy okolicznościowej” – zakaz dotyczy tu wyłącznie napojów i pizzy.
1.11 Konieczna wcześniejsza rezerwacja stolików pod nr tel. 42 633 52 62 .
1.12 Rezerwacja stolików z własnym poczęstunkiem to koszt 50 zł (stolik do 10 os., za każdą dodatkowa osobę obowiązuje
dopłata 5 zł, w cenie zawiera się również zastawa papierowa dla każdego zgłoszonego uczestnika).
1.13 Regulamin Experymentarium i Areny Laser Games dostępny jest przy kasie.
1.14 Zaliczkę na tort należy wpłacić minimum dwa dni przed planowanym przyjęciem.
1.15 Płatność za imprezę następuje w dniu przyjęcia tylko w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.
1.16 Ze względów technicznych dodatkowi uczestnicy (wcześniej nie zgłoszeni) mogą nie wziąć udziału we wszystkich
atrakcjach podczas imprezy okolicznościowej.
§2
Warunki korzystania z Experymentarium
3.1 Na terenie wystawy dzieci poniżej 12 roku życia znajdować się muszą pod stałą opieką opiekuna/rodzica.
3.2 Każdy eksponat zaopatrzony jest w opis, który wyjaśnia zasady jego działania.
3.3 Po zapoznaniu się z opisem można przystąpić do przeprowadzenia samodzielnie, bądź z pomocą animatora, eksperymentu.
3.4 Za zniszczenia eksponatów odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.
3.5 Experymentarium nie odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z eksponatów niezgodnie z opisem.
3.6 Na sali mogą znajdować się eksponaty, które z przyczyn technicznych są wyłączone z wystawy.
3.7 W Experymentarium obowiązuje całkowity zakaz biegania.
3.8 Na terenie Experymentarium obowiązuje zakaz wnoszenia napojów oraz pożywienia.
3.9 Chęć organizacji dodatkowych atrakcji (zwiedzanie z przewodnikiem, pokaz , warsztat) należy zgłosić minimum 2 dni
przed data planowanego przyjęcia.
3.10 Minimalna ilość uczestników pokazu/warsztatu to 12 osób.
3.11 Koszt wykupienia przewodnika dla klienta indywidualnego to 30 zł.
§3
Warunki korzystania z Areny Laser Games
4.1 Uczestnicy gry mają obowiązek dostosowania się do poleceń personelu.
4.2 W trakcie gry obowiązuje zakaz biegania, wchodzenia na ścianki oraz pozostałe konstrukcje.
4.3 Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za zaistniałe szkody materialne na Arenie.
4.4 Arena nie odpowiada za szkody powstałe w skutek niedostosowania się do poleceń personelu.
4.5 Personel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub uczestnictwa w grze bez podania wyjaśnień.
4.6 Personel zastrzega sobie prawo do przerwania gry w skutek niedostosowania się uczestników do poleceń personelu.
4.7 Minimalny wzrost uczestnika gry to 120 cm.
4.8 Minimalna liczba uczestników w jednej rozgrywce - 2 osoby, maksymalna - 14 osób.
4.9. Arena Laser Games nie odpowiada za wypadki powstałe z winny innych uczestników gry.
4.10 Gra na wyłączność obowiązuje od 12 osób.
4.11 W przypadku rezerwacji na wyłączność za osoby zgłoszone, lecz nieobecne, pobierana jest opłata 12 zł/os.
Podpis klienta
…………………………………..

