Regulamin urodzin

§1
Przedmiot umowy
Experymentarium zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia urodzinowego w ustalonym dniu i o ustalonej godzinie na
określonych w poniższym regulaminie warunkach.
§2
Postanowienia ogólne
2.1 Czas trwania urodzin to 2 godziny.
2.2 Urodziny organizowane są dla dzieci od 5 do 13 roku życia (dotyczy jubilata oraz gości).
2.3 Wstępnej rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie lub mailowo z min. 10-dniowym wyprzedzeniem.
Potwierdzeniem rezerwacji jest podpisanie kwestionariusza urodzinowego oraz wpłacenie 100zł opłaty stałej za wynajęcie salki
okolicznościowej maksymalnie w ciągu 4 dni od daty rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.
2.4 Kwestionariusz urodzinowy jest dostępny w kasie Experymentarium i jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, jeden dla
Experymentarium i drugi dla klienta. Podstawą wypełnienia kwestionariusza jest uregulowanie opłaty stałej w wysokości 100 zł.
Podana kwota nie jest zaliczką i nie jest odliczana od całkowitego kosztu urodzin.
2.5 Powyżej 25 uczestników oferta ustalana jest indywidualnie.
2.6 Ostateczną liczbę uczestników należy zgłosić minimum 2 dni przed imprezą urodzinową w formie pisemnej (osobiście lub
mailowo na adres rezerwacje@experymentarium.pl).
2.7 Wybór salki okolicznościowej, w której odbędzie się przyjęcie, pozostaje w kwestii Experymentarium.
2.8 W przypadku rezygnacji z przyjęcia urodzinowego Experymentarium nie zwraca opłaty stałej.
2.9 Zmiana wszelkich warunków dotyczących umowy organizacji urodzin jest możliwa minimum 7 dni przed planowanym terminem
w formie pisemnej.
2.10 Opiekę nad dziećmi w czasie urodzin sprawuje animator.
2.11 W wariancie dla dzieci w wieku 5-7 lat opiekę nad uczestnikami sprawuje dwóch animatorów. Natomiast w wariancie urodzin
od 7 do 13 roku życia opieka dwóch animatorów przewidziana jest powyżej 15 osób.
2.12 W urodzinach może uczestniczyć jedna osoba dorosła.
2.13 Poczęstunek przygotowany przez animatora jest dostępny w salce okolicznościowej wyłącznie dla dzieci od chwili rozpoczęcia
urodzin do momentu zakończenia, czyli przez 2 godziny. Ilości poczęstunku dla uczestników nie są ograniczone.
2.14 Odpowiedzialność za szkody poniesione w czasie trwania urodzin w Experymentarium i na Arenie Laser Games ponoszą
rodzice/opiekunowie.
2.15 Experymentarium i Arena Laser Games ma prawo do zmiany miejsca organizacji urodzin w przypadku problemów technicznych.
2.16 Na terenie Experymentarium i Areny Laser Games obowiązuje zakaz spożywania i picia produktów przyniesionych z zewnątrz,
wyjątkiem jest rezerwacja stolika za opłatą – zakaz dotyczy tu wyłącznie napojów i pizzy.
2.17 Konieczna wcześniejsza rezerwacja stolików pod nr tel. 42 633 52 62.
2.18 Rezerwacja stolików z własnym poczęstunkiem to koszt 50 zł (stolik do 10 os.). W tej cenie zawiera się papierowa zastawa dla
każdego gościa (talerzyk, kubek, łyżeczka, serwetki). Rezerwację stolika/ków należy dokonać na min. 10 dni wcześniej.
2.19 Regulamin Experymentarium i Areny Laser Games dostępny jest przy kasie.
2.20 Experymentarium zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika imprezy urodzinowej do celów
marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie
trwania przyjęcia urodzinowego. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób
określony powyżej.
2.21 Czas oczekiwania na zdjęcie multimedialne po przyjęciu urodzinowym to 14 dni roboczych.

§3
Płatność za urodziny
3.1 Płatność za urodziny następuje w dniu przyjęcia tylko w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.
3.2 Minimalna liczba uczestników urodzin to 8 osób. W przypadku mniejszej liczby dzieci, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do
uiszczenia całkowitej opłaty za 8 osób.
3.3 Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia całkowitej opłaty za liczbę uczestników biorących udział w imprezie oraz 50%
opłaty za dzieci, które nie uczestniczyły w urodzinach, a zostały wcześniej zgłoszone jako uczestnicy.
3.4 Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia 150% całkowitej opłaty za każdą dodatkową osobę biorącą udział w imprezie,
a nie zgłoszoną wcześniej jako uczestnik. Ze względów technicznych dodatkowi uczestnicy (wcześniej nie zgłoszeni) mogą nie wziąć
udziału we wszystkich atrakcjach podczas przyjęcia urodzinowego.
3.5 Rezygnacja z jakiejkolwiek „pozycji gwarantowanej” (tort, zaproszenia, itp..) nie skutkuje obniżeniem ceny całkowitej przyjęcia.
§4
Warunki korzystania z Experymentarium
4.1 Na terenie wystawy dzieci znajdują się pod stałą opieką animatora.
4.2 Każdy eksponat zaopatrzony jest w opis, który wyjaśnia zasady jego działania.
4.3 Po zapoznaniu się z opisem można przystąpić do przeprowadzenia samodzielnie, bądź z pomocą animatora, eksperymentu.
4.4 Za zniszczenia eksponatów odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.
4.5 Experymentarium nie odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z eksponatów niezgodnie z opisem.
4.6 Na sali mogą znajdować się eksponaty, które z przyczyn technicznych są wyłączone z wystawy.
4.7 Podczas zwiedzania Experymentarium na sali może znajdować się jedna osoba dorosła.
4.8 W Experymentarium obowiązuje całkowity zakaz biegania.
§5
Warunki korzystania z Arena Laser Games
5.1 Uczestnicy gry mają obowiązek dostosowania się do poleceń personelu.
5.2 W trakcie gry obowiązuje zakaz biegania, wchodzenia na ścianki oraz pozostałe konstrukcje.
5.3 Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za zaistniałe szkody materialne na Arenie.
5.4 Arena nie odpowiada za szkody powstałe w skutek niedostosowania się do poleceń personelu.
5.5 Personel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub uczestnictwa w grze bez podania wyjaśnień.
5.6 Personel zastrzega sobie prawo do przerwania gry w skutek niedostosowania się uczestników do poleceń personelu.
5.7 Minimalny wzrost uczestnika gry to 120cm.
5.8 Gry na Arenie w ramach przyjęcia urodzinowego są grami na wyłączność.
5.9 Arena Laser Games nie odpowiada za wypadki powstałe z winny innych uczestników gry.
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