KWESTIONARIUSZ URODZINOWY
EXPERYMENTARIUM I ARENA LASER GAMES
Umowa zawarta w dniu ............................. pomiędzy Panią/Panem.............................................................................,
zamieszkałą/łym .............................................................................................., a firmą Experymentarium Tomasz Kuliś
z siedzibą przy ul. Drewnowskiej 58, 91-002 Łódź, tel. 42 633 52 62, e-mail:rezerwacje@experymentarium.pl

Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia przyjęcia urodzinowego:..................................................................................
Imię Solenizanta..............................................................................Wiek Solenizanta:...............................................
Liczba uczestników (Solenizant+goście):.....................................................................................................................
Tel. kontaktowy:............................................................ E-mail:...............................................................................

Miejsce przyjęcia: Experymentarium - Manufaktura, I piętro.
Przedmiot umowy oraz inne postanowienia zawiera "Regulamin Urodzin w Experymentarium".

Warunki organizacji urodzin:
1. Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 2h.
2. W przyjęciu mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7-13 lat.
3. Minimalna liczba uczestników to 8 osób.
4. Cena całkowita zawiera:
- wynajem sali urodzinowej na wyłączność,
- opiekę animatora przez cały czas trwania przyjęcia,
- dwie wybrane atrakcje,
- zaproszenia,
- upominek i kartkę urodzinową dla Solenizanta, pamiątkowe przypinki dla uczestników,
- poczęstunek,
- tort ze świeczkami. Smak do wyboru:

czekoladowy

czekoladowy z owocami

śmietankowy

śmietankowy z owocami

Krok 1

Wybierz motyw dekoracji
W świecie Minecraft'a

W świecie Angry Birds

Myszka Miki

W odległej galaktyce

Pingwiny z Madagaskaru

LOL Surprise

Czary mary z Harry'm

Na torze wyścigowym

W krainie lodu

Piłkarskie szaleństwo

Minionki

Lama party

Wystrzałowe urodziny

Pokemony

Krok 2

Opłata za wynajęcie sali

(bezzwrotna, pobierana przy podpisywaniu kwestionariusza)
100 zł

Koszt podstawowy

(poczęstunek, opieka animatora, upominek dla Solenizanta, tort, zaproszenia)
/Wybierz jeden wariant/

piątek - niedziela

poniedziałek - czwartek

poczęstunek*

50 zł/os.

60 zł/os.

poczęstunek* + owoce

55 zł/os.

65 zł/os.

poczęstunek w zdrowszej wersji**

60 zł/os.

70 zł/os.

* (pizza margherita, ciastka, chipsy, paluszki, cukierki, soki, woda niegazowana, szampan bezalkoholowy)

** (chrupki kukurydziane, ciastka i cukierki bez czekolady, mieszanka bakaliowa, woda niegazowana, soki, szampan bezalkoholowy, owoce, pizza margherita)

Koszt atrakcji (obowiązkowe):
/Wybierz dwie atrakcje/
Laboratorium slime

10 zł/os.

Zabawa w Experymentarium

Laboratorium chemiczne

10 zł/os.

Gra 20-minutowa na Arenie Laser Games

15 zł/os.

Laboratorium kosmetyczne

10 zł/os.

Gra 20-minutowa na Arenie Laser Games

15 zł/os.

Laboratorium inżynierskie

10 zł/os.

Laboratorium kreatywne DIY

15 zł/os.

5 zł/os.

Opcje dodatkowe (nieobowiązkowe):
upominek dla dodatkowego Solenizanta - 25 zł
przedłużenie przyjęcia pon-czw - 50zł/0,5h ......................................
czas przedłużenia przyjęcia

przedłużenie przyjęcia pt-nd - 100zł/0,5h.........................................
czas przedłużenia przyjęcia

dodatkowe atrakcje przy przedłużeniu przyjęcia

/zaznacz na liście powyżej/

rezerwacja stolika dla rodziców bez własnego poczęstunku (........... osób - bezpłatnie)
rezerwacja stolika dla rodziców z własnym poczęstunkiem (........... osób - opłata 50 zł do 12 osób,
każda kolejna osoba 5 zł)

Koszt całkowity przyjęcia:

100zł +.............. x ..............+............ = .........
koszt za jednego uczestnika
(koszt podstawowy+koszt atrakcji)

liczba uczestników przyjęcia

opcje dodatkowe

Uwagi:..............................................................................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z "Regulaminem Urodzin w Experymentarium", warunkami korzystania
z Experymentarium, Areny Laser Games oraz obowiazującym cennikiem urodzinowym.
.....................................................
podpis pracownika

.................................................
podpis klienta

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o nowościach i promocjach w Experymentarium
i na Arenie Laser Games.
..................................................
podpis klienta

