Zamówienie imprezy okolicznościowej
Umowa zawarta w dniu …...................................... pomiędzy Panią/Panem …....................................................................
adres …................................................................................., a Experymentarium Tomasz Kuliś 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: ….......................................................................................................................................................................
2. Godzina: .....................................................................................................................................................................................
3. Tel. kontaktowy: …......................................................................................................................................................................
4. E-mail: .........................................................................................................................................................................................
























ZAMÓWIENIE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ
(prosimy o zaznaczenie wybranych opcji „X„)
Rezerwacja stolika bez własnego poczęstunku: (prosimy wpisać liczbę osób): ..................................................................
Rezerwacja stolika z własnym poczęstunkiem: koszt 50 zł (stolik do 12 os.- dzieci i dorośli, za każdą dodatkową
osobę dopłata 5zł), (prosimy wpisać liczbę osób): .............................................................................................................
Rezerwacja sali okolicznościowej: koszt 100 zł za godzinę (od pn do pt) / 200 zł za godzinę (od sb do nd)
(prosimy wpisać zakres godzin): .........................................................................................................................................
Rezerwacja gier na Arenie Laser Games (od 11 zł do 29 zł/os.):
liczba osób...............godzina………..długość gry……… liczba osób....................godzina…………..długość gry….....
liczba osób...............godzina………..długość gry……... liczba osób....................godzina…………..długość gry…….
Rezerwacja gier na Arenie na wyłączność**,
Rezerwacja labiryntu laserowego na wyłączność: koszt 550 zł za godzinę (każda następna h 500 zł – od pn do pt) /
650 zł za godzinę (każda następna h 600 zł – od sb do nd): prosimy wpisać zakres godzin ............................................
Zwiedzanie Experymentarium (od 15zł/os.),
Przewodnik po Experymentarium (30 zł),
Zwiedzanie Experymentarium z grą tematyczną (od 21 zł/os.),
Gogle VR (od 10 zł/ os.): liczba gier/os.…………….….…..godzina..........................długość gry……………………….
Warsztaty* (od 21 zł/os.)......................................................................................................................................................
Pokaz* (od 10 zł/os.)
Tort (od 60 zł, cena uzależniona od wymagań)***:
Rodzaj: .................................................................................................................................................................................
Napis na torcie: ....................................................................................................................................................................
Motyw: .................................................................................................................................................................................
Pizza (cena według aktualnego menu pizzerii)****
Napoje: …………………………………………………………………………………………………………………….
Dyplomy (1zł/szt.) prosimy podać liczbę:............................................................................................................................
Medale (10 zł/szt.) prosimy podać liczbę:............................................................................................................................
Zaproszenia (1 zł/szt.) prosimy podać liczbę:.......................................................................................................................
Catering***** – od 50 zł / za osobę (menu dostępne na życzenie),
Wynajem sprzętu (laptop, rzutnik): 50 zł
Inne: ……….………………………………………………………………………………………………………………

* Minimalna liczba uczestników – 12 os.,
** Rezerwacja gry na wyłączność – minimum 12 osób. W przypadku gry na wyłączność, za uczestników zgłoszonych, którzy nie będą brali udziału w grze, będzie
pobierana opłata w wysokości ceny biletu ulgowego za każdą osobę nieobecną, adekwatnie do czasu zarezerwowanej gry.
*** Konieczna wpłata zaliczki min.50 zł za tort,
**** Czas oczekiwania na podanie pizzy około 30 minut.
***** Przy rezerwacji z cateringiem wymagana jest zaliczka o wartości 50% całej sumy imprezy.

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem „Imprezy okolicznościowej”, warunkami korzystania z Experymentarium,
Areny Laser Games, Gogli VR oraz obowiązującymi cennikami atrakcji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o nowościach i promocjach dotyczących Experymentarium, Gogli VR
oraz Areny Laser Games.

Podpis kasjera
………………………………..

Podpis klienta
……………………………..

CENNIKI
EXPERYMENTARIUM
Atrakcja
Experymentarium
Gra tematyczna***

poniedziałek-niedziela
ulgowy* normalny
rodzinny
(3 os.)
16 zł/os. 19 zł/os.
47 zł
5 zł/os.
5 zł/os.
5 zł/os.

rodzinny
(4 os.)
62 zł
5 zł/os.

poniedziałek-piątek
grupowy**

sobota-niedziela
grupowy**

15 zł/os.
21 zł/os.****

17 zł/os.
23 zł/os.****

* uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, opiekun osoby niepełnosprawnej,
** dla grup od 12 osób (w cenie biletu oprowadzanie przez przewodnika, 1 opiekun gratis na każde 12 osób w grupie),
***rodzinna gra tematyczna dostępna wyłącznie w pakiecie z wystawą interaktywną „Experymentarium”,
****podana cena uwzględnia zwiedzanie z przewodnikiem i grę tematyczną.
UWAGI:
- koszt przewodnika dla klienta indywidualnego to 30 zł (1h),
- w dni świąteczne obowiązują ceny weekendowe z cennika dla klientów indywidualnych,
- konieczna wcześniejsza rezerwacja terminów pod nr tel. 42 633 52 62,
- rezerwacje należy odebrać najpóźniej 15 minut przed zamówioną godziną. W przypadku nieodebrania rezerwacji do tego czasu, rezerwacja przepada,
- wszelkie promocje dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych (do 11 osób),

WARSZTATY/POKAZY
liczba osób
od 12 do 25
od 12 do 50

Warsztaty naukowe* (45min)
Spotkania z Einsteinem (pokaz)* (25min)

poniedziałek-piątek
21 zł/os.
10 zł/os.

sobota-niedziela
23 zł/os.
12 zł/os.

* dla grup od 12 osób, (1 opiekun gratis na każde 12 osób w grupie).
UWAGI:
- w dni świąteczne obowiązują ceny weekendowe z cennika dla klientów indywidualnych,
- konieczna wcześniejsza rezerwacja terminów pod nr tel. 42 633 52 62,
- rezerwacje należy odebrać najpóźniej 15 minut przed zamówioną godziną. W przypadku nieodebrania rezerwacji do tego czasu, rezerwacja przepada,
- wszelkie promocje dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych (do 11 osób).

ARENA LASER GAMES
Gra
15 minut
20 minut
25 minut

poniedziałek-piątek
ulgowy*
normalny
12 zł/os.
16 zł/os.
16 zł/os.
20 zł/os.
20 zł/os.
25 zł/os.

sobota-niedziela
ulgowy*
normalny
15 zł/os.
20 zł/os.
20 zł/os.
25 zł/os.
25 zł/os.
29 zł/os.

poniedziałek-piątek
grupowy**
11 zł/os.
15 zł/os.
19 zł/os.

* uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, opiekun osoby niepełnosprawnej,
** dla grup od 12 osób (cennik dla grup obowiązuje wyłącznie od poniedziałku do piątku).
UWAGI:
- w dni świąteczne obowiązują ceny weekendowe z cennika dla klientów indywidualnych,
- w przypadku gry na wyłączność, za uczestników zgłoszonych, którzy nie będą brali udziału w grze, będzie pobierana opłata w wysokości ceny biletu ulgowego za każdą
osobę nieobecną, adekwatnie do czasu zarezerwowanej gry,
- konieczna wcześniejsza rezerwacja terminów pod nr tel. 42 633 52 62,
- rezerwacje należy odebrać najpóźniej 15 minut przed zamówioną godziną. W przypadku nieodebrania rezerwacji do tego czasu, rezerwacja przepada,
- wszelkie promocje dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych (do 11 osób),
- minimalna liczba graczy – 2 osoby, maksymalna – 16 osób.

GOGLE VR
Gra
10 minut
20 minut
30 minut
45 minut
60 minut

poniedziałek-niedziela
10 zł/os.
19 zł/os.
27 zł/os.
41 zł/os.
50 zł/os.

UWAGI:
- wyboru rodzaju gry dokonujemy na miejscu, przed skorzystaniem z atrakcji, rodzaje gier dostępne na stronie: http://vr-lodz.pl/oferta ,
- aplikacja The Brookhaven Experiment dostępna dla pełnoletnich użytkowników lub od 16 roku życia za zgodą prawnego opiekuna,
- po zakupieniu biletu i skorzystaniu z gry, istnieje możliwość dokupienia dodatkowego czasu, w przypadku braku następnych osób w kolejce,
- każdorazowy zakup czasu użytkownik może wykorzystać na każdą wskazaną aplikację, jednak wykupiony czas, na zmianę oraz wytłumaczenie zasad gry, nie zostaje
zatrzymany.

Regulamin
Experymentarium zobowiązuje się do zarezerwowania stolika/ków/sali/labiryntu oraz zorganizowania 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 (mailowo na
adres rezerwacje@experymentarium.pl) – liczba miejsc na strefie barowej oraz w salach ograniczona!
1.4 W przypadku rezygnacji z rezerwacji Experymentarium nie zwraca wpłaconej zaliczki.
1.5 Jeśli kwota wpłaconej zaliczki okaże się wyższa niż kwota tortu/cateringu różnica zostanie rozliczona w końcowym rachunku.
1.6 Zmiana daty imprezy jest możliwa min. 7 dni przed planowanym terminem w formie pisemnej.
1.7 Opiekę nad dziećmi w czasie imprezy sprawuje opiekun/rodzic.
1.8 Odpowiedzialność za szkody poniesione w czasie trwania imprezy ponosi zamawiający.
1.9 Experymentarium ma prawo do zmiany miejsca organizacji imprezy w przypadku problemów technicznych.
1.10 Na terenie Experymentarium obowiązuje zakaz spożywania i picia produktów przyniesionych z zewnątrz. Wyjątkiem jest zamówienie
opcji „Rezerwacja stolika z własnym poczęstunkiem”.
1.11 Konieczna wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 42 633 52 62.
1.12 Rezerwacja stolików z własnym poczęstunkiem to koszt 50 zł (stolik do 12 os., za każdą dodatkową osobę dopłata 5 zł).
1.13 Regulamin Experymentarium i Areny Laser Games dostępny jest przy kasie.
1.14 Zaliczkę za tort należy wpłacić minimum siedem dni przed planowanym przyjęciem.
1.15 Płatność za imprezę następuje najpóźniej w dniu przyjęcia tylko w formie gotówkowej/kartą płatniczą, ewentualnie w formie
przedpłaty.
§2
Warunki korzystania z Experymentarium
2.1 Na terenie wystawy dzieci poniżej 12 roku życia znajdować się muszą pod stałą opieką opiekuna/rodzica.
2.2 Każdy eksponat zaopatrzony jest w opis, który wyjaśnia zasady jego działania.
2.3 Po zapoznaniu się z opisem można przystąpić do przeprowadzenia samodzielnie, bądź z pomocą animatora, eksperymentu.
2.4 Za zniszczenia eksponatów odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.
2.5 Experymentarium nie odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z eksponatów niezgodnie z opisem.
2.6 Na sali mogą znajdować się eksponaty, które z przyczyn technicznych są wyłączone z wystawy.
2.7 W Experymentarium obowiązuje całkowity zakaz biegania.
2.8 Na terenie Experymentarium obowiązuje zakaz wnoszenia napojów oraz pożywienia.
2.9 Chęć organizacji dodatkowych atrakcji (zwiedzanie z przewodnikiem, pokaz, warsztat) należy zgłosić minimum 10 dni przed datą
planowanego przyjęcia.
§3
Warunki korzystania z Areny Laser Games
3.1 Uczestnicy gry mają obowiązek dostosowania się do poleceń personelu.
3.2 W trakcie gry obowiązuje zakaz biegania, wchodzenia na ścianki oraz pozostałe konstrukcje.
3.3 Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za zaistniałe szkody materialne na Arenie.
3.4 Zabrania się korzystania z Areny Laser Games:
- osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu, w tym również lekarstw (o stanie trzeźwości Klienta decyduje Obsługa),
- kobietom w ciąży,
- osobom, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku na zdrowiu w trakcie korzystania z Areny Laser Games, w
szczególności cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja,
schorzenia wzroku, itp..
3.5 Arena nie odpowiada za szkody powstałe w skutek niedostosowania się do poleceń personelu.
3.6 Personel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub uczestnictwa w grze bez podania wyjaśnień.
3.7 Personel zastrzega sobie prawo do przerwania gry w skutek niedostosowania się uczestników do poleceń personelu.
3.8 Minimalny wzrost uczestnika gry to 120 cm.
3.9 Minimalna liczba uczestników w jednej rozgrywce - 2 osoby, maksymalna - 16 osób.
3.10. Arena Laser Games nie odpowiada za wypadki powstałe z winny innych uczestników gry.
3.11 Gra na wyłączność obowiązuje od 12 osób.
3.12 W przypadku rezerwacji na wyłączność, za uczestników zgłoszonych, którzy nie będą brali udziału w grze, będzie pobierana opłata w
wysokości ceny biletu ulgowego za każdą osobę nieobecną, adekwatnie do czasu zarezerwowanej gry.
§4
Warunki korzystania z Gogli VR
4.1 Każdorazowy zakup czasu użytkownik może wykorzystać na każdą wskazaną aplikację, jednak wykupiony czas, na zmianę oraz wytłumaczenie zasad gry, nie zostaje zatrzymany.
4.2 Rezerwacje gry należy odebrać najpóźniej 15 minut przed zamówioną godziną, w innym przypadku rezerwacja zostaje anulowana.
4.3 W przypadku skorzystania z Gogli VR przez czas krótszy, niż zadeklarowany przez użytkownika, nie przysługuje prawo do żądania
zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
4.4 Istnieje możliwość zakupienia dodatkowego czasu, w trakcie korzystania z Gogli VR, w przypadku braku kolejnych osób w kolejce.
4.5 Użytkownicy Gogli VR mają obowiązek dostosowania się do Regulaminu i poleceń personelu.

4.6 Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Gogli VR, jak i co do własnego samopoczucia lub innych użytkowników, a także wszelkich niepokojących sytuacji należy zgłaszać personelowi bezzwłocznie, nawet w trakcie
korzystania z Gogli VR.
4.7 Zabrania się korzystania z Gogli VR:
- osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w tym również lekarstw (o stanie trzeźwości Klienta decyduje Obsługa),
- kobietom w ciąży,
- osobom, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku na zdrowiu w trakcie korzystania z Gogli VR, w szczególności cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku, itp..
4.8 Uczestnictwo w grze osób małoletnich (tj. poniżej 18 roku życia) jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego. W przypadku grupy osób małoletnich biorących udział w grze (Grupa) odpowiednią zgodę, powinna wyrazić osoba, której
opieka nad małoletnimi została powierzona przez ich przedstawicieli ustawowych (Opiekun).
4.9 W trakcie korzystania z Gogli VR użytkownicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do poniższego Regulaminu.
4.10 Experymentarium nie odpowiada za szkody powstałe w skutek niedostosowania się do poleceń personelu.
4.11 Experymentarium nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.
4.12 Experymentarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody niemajątkowe na osobie i na osobach trzecich oraz majątkowe wyrządzone przez użytkownika Gogli VR.
4.13 Opiekunowie oraz osoby pełnoletnie są odpowiedzialne za zaistniałe szkody materialne wynikłe z niedostosowania się użytkownika
do poleceń personelu.
4.14 Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń do Experymentarium za szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone mu w czasie użytkowania Gogli VR.
4.15 W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania, zaniedbania lub niedostosowania się do niniejszego Regulaminu i poleceń personelu Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy.
4.16 Ostatnia aplikacja na Goglach VR uruchamiana jest na 30 min przed zamknięciem Experymentarium, może to być maksymalnie aplikacja 20 minutowa.
PEŁNE WERSJE REGULAMINÓW DOSTEPNE NA STRONACH INTERNETOWYCH ATRAKCJI:
http://experymentarium.pl/o-nas/regulamin/ ,
http://arena-lasery.pl/o-nas/regulamin/ ,
http://vr-lodz.pl/wp-content/uploads/2017/03/regulamin-gogle-1.jpg .

Podpis klienta

…………………………………..

