KWESTIONARIUSZ URODZINOWY
EXPERYMENTARIUM I ARENY LASER GAMES

Umowa zawarta w dniu ………...…........... pomiędzy Panią/Panem………….…………............………………………..........................
Adres zamieszkania……………………….…………………………………............................................................................................…,
a Experymentarium z siedzibą w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 58, 91-002 Łódź, tel. 42 633 52 62,
e-mail: rezerwacje@experymentarium.pl.
Miejsce przyjęcia: Experymentarium - Manufaktura, I piętro.
Przedmiot umowy oraz inne postanowienia zawiera regulamin.

Data przyjęcia urodzinowego: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Godzina rozpoczęcia i zakończenia urodzin: …………………………………………………………………………………………………..
Ilość osób:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i wiek jubilata/jubilatki:…………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Warunki organizacji urodzin:
1. Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 2 godziny.
2. Minimalna ilość uczestników to 8 osób.
3. Cena całkowita zawiera:
◦
◦
◦

opiekę animatora,
poczęstunek (pizzę, ciastka, chipsy, paluszki, cukierki oraz napoje – soki i wody smakowe),
tort z motywem ………………………………………………………………………………….…………………………..,

◦
◦
◦

szampan bezalkoholowy dla dzieci,
dwie wybrane atrakcje,
zaproszenia,

◦
◦

upominek i kartkę urodzinową dla Jubilata*,
multimedialne zdjęcie pamiątkowe.

Wybór motywu (wybieramy 1):

W Świecie Minecrafta

Pingwiny – Misja Experymentarium

W Odległej Galaktyce

W Krainie Lodu

Przyjęcie u Violetty

Wystrzałowe Urodziny

Urodziny Superbohatera

W Świecie Angry Birds

Wycena przyjęcia:

I

Opłata stała za salę urodzinową**
(bezzwrotna, jednorazowa opłata za rezerwację i przygotowanie sali urodzinowej, wnoszona w
momencie rezerwacji przyjęcia)

Koszt organizacji przyjęcia
(opłata stała za przygotowanie przyjęcia, poczęstunek, gry Cena za jednego
i zabawy, opiekę animatora, upominki i wszystkie
uczestnika
elementy związane z motywem urodzin)

II

poniedziałek - czwartek

40,00 zł/os.

piątek - niedziela

50,00 zł/os.

DWIE atrakcje do wyboru:
Gra na Arenie Laser Games***
(20 min)

III

+

Cena za jednego
uczestnika

Gra 20 min.

15,00 zł

Gra 20 min.

15,00 zł

Zwiedzanie i zabawa w Experymentarium

5,00 zł

Pokaz fizyczno-chemiczny

5,00 zł

Turniej zabaw na Magicznym Dywanie

5,00 zł

CHEMICZNE

10,00 zł

KOSMETYCZNE

10,00 zł

KREATYWNE – DIY

10,00 zł

INŻYNIERSKIE

10,00 zł

Laboratorium

Zaznacz „X”
Wybrany termin

=

X

RAZY ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

(KOSZT DWÓCH ATRAKCJI) X ( ILOŚĆ UCZESTNIKÓW)

100,00 zł

Zaznacz „X”
DWIE pozycje

+

=

X

=

CAŁKOWITY KOSZT PRZYJĘCIA:
* Dodatkowy upominek i kartka urodzinowa za opłatą 20 zł.
** Bezzwrotna w przypadku rezygnacji.
***Minimalny wzrost uczestnika gry 120 cm.

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem „Wystrzałowe urodziny w Experymentarium”, warunkami korzystania z Experymentarium, Areny Laser Games oraz
obowiązującym cennikiem urodzinowym.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o nowościach i promocjach w Experymentarium i na Arenie Laser Games.

UWAGI: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...

….........................................................
Popis kasjera

….........................................................
Popis klienta

