
 

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: urodziny@experymentarium.pl

Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia przyjęcia urodzinowego:..................................................................................

Liczba uczestników (Solenizant+goście):.....................................................................................................................

Tel. kontaktowy:............................................................ E-mail:...............................................................................

Krok 1
Wybierz motyw dekoracji

W świecie Minecraft'a

W odległej galaktyce

Czary mary z Harry'm

Piłkarskie szaleństwo

Psi Patrol

Lego

Minionki Wystrzałowe urodziny

Dinozaury

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,

    - kartkę urodzinową dla Solenizanta, pamiątkowe przypinki dla uczestników,

    - poczęstunek, 

    - tort ze świeczkami. Smak do wyboru:

czekoladowy

śmietankowy

czekoladowy z owocami

śmietankowy z owocami

Warunki organizacji urodzin:

Miejsce przyjęcia: Experymentarium - Manufaktura, I piętro.

Przedmiot umowy oraz inne postanowienia zawiera "Regulamin Urodzin w Experymentarium".

Lama party

Pokemony

Imię Solenizanta..............................................................................Wiek Solenizanta:...............................................

Superbohaterowie



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

.....................................................                                                   .................................................

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

                                                                                                        ..................................................

Krok 2

/Wybierz dwie atrakcje/ 

Zabawa w Experymentarium                      10 zł/os.    

Laboratorium chemiczne          15 zł/os.         

Laboratorium inżynierskie        15 zł/os.          

Gra 20-minutowa na Arenie Laser Games    18 zł/os.    

Laboratorium ekologiczne        15 zł/os.        

poczęstunek*            

(poczęstunek, opieka animatora, tort, zaproszenia)

Opcje dodatkowe (nieobowiązkowe): 

przedłużenie przyjęcia pon-czw - 50zł/0,5h ......................................  

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

dodatkowe atrakcje przy przedłużeniu przyjęcia /zaznacz na liście powyżej/ 

rezerwacja stolika dla rodziców bez poczęstunku (........... osób - bezpłatnie)

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

Koszt atrakcji (obowiązkowe): 

Opłata za wynajęcie sali 

100 zł

Koszt podstawowy 

Koszt całkowity przyjęcia:

Uwagi:..............................................................................................................................................

Laboratorium slime                  15 zł/os.                    

Gra 20-minutowa na Arenie Laser Games    18 zł/os.    

 

(pobierana przy podpisywaniu kwestionariusza)

 
100zł +.............. x ..............+............ = .........

liczba uczestników przyjęciakoszt za jednego uczestnika opcje dodatkowe

poczęstunek fit**   

 poniedziałek - czwartek            piątek - niedziela            

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

** (chrupki kukurydziane i wafle ryżowe - smakowe, ciastka zbożowe i owsiane mieszanka bakaliowa, woda niegazowana, soki, owoce, pizza margherita)

czas przedłużenia przyjęcia   

czas przedłużenia przyjęcia   

podpis pracownika podpis klienta

podpis klienta

/Wybierz jeden wariant/ 

80 zł/os.        

90 zł/os.        

70 zł/os.        

80 zł/os.        

Laboratorium mydlarskie         15 zł/os.       

Plastelinowe stemple                                 15 zł/os.    



Regulamin urodzin 

§1 

Przedmiot umowy 

Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 58, zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia urodzinowego 

zwanego dalej przyjęciem, w ustalonym dniu i o ustalonej godzinie na określonych w poniższym regulaminie warunkach. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

2.1 Czas trwania przyjęcia to 2 godziny. Istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia wg cennika zawartego w kwestionariuszu urodzinowym. 

2.2 Przyjęcie prowadzone jest w języku polskim. Chęć prowadzenia przyjęcia w języku angielskim należy zgłosić przy podpisywaniu 

kwestionariusza urodzinowego. 

2.3 Przyjęcie organizowane jest dla dzieci od 5 do 13 roku życia (dotyczy solenizanta oraz gości). 

2.4 Wstępnej rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo z min. 10-dniowym wyprzedzeniem.  Potwierdzeniem rezerwacji 

jest podpisanie kwestionariusza urodzinowego oraz wpłacenie 100 zł opłaty za wynajęcie sali okolicznościowej, maksymalnie w ciągu 4 dni 

od daty rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku rezygnacji z  przyjęcia Experymentarium nie zwraca 

opłaty za wynajęcie sali (100 zł). 

2.5 Kwestionariusz urodzinowy sporządzany jest w dwóch egzemplarzach - jeden dla Experymentarium, a drugi dla Klienta. Kwestionariusz 

dostępny jest w kasie Experymentarium oraz na stronie internetowej.  

2.6 Minimalna liczba uczestników przyjęcia to 8 osób (solenizant + goście). W przypadku mniejszej liczby dzieci, rodzice/opiekunowie 

zobowiązani są do uiszczenia całkowitej opłaty za 8 osób.  

2.7 Wypełniając kwestionariusz należy podać przewidywaną liczbę uczestników. W przypadku podania liczby uczestników w przedziale  

„od - do”, Experymentarium weźmie pod uwagę górną granicę przedziału.  

2.8 Ostateczną liczbę uczestników (solenizant + goście) należy potwierdzić minimum 2 dni przed przyjęciem, wyłącznie w formie pisemnej 

(osobiście lub mailowo na adres urodziny@experymentarium.pl). Potwierdzenia telefoniczne nie będą akceptowane. 

2.9 Powyżej 25 uczestników przyjęcia oferta ustalana jest  indywidualnie. 

2.10 Wybór salki okolicznościowej, w której odbędzie się przyjęcie, należy do Experymentarium. 

2.11 Zmiana wszelkich warunków dotyczących umowy organizacji przyjęcia jest możliwa minimum 7 dni przed planowanym terminem, 

wyłącznie w formie pisemnej. 

2.12 Opiekę nad dziećmi w czasie przyjęcia sprawuje animator. 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. 

2.13 W przyjęciu może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba dorosła -  nie uczestniczy ona czynnie w atrakcjach, jest traktowana jako opiekun. 

2.14 Poczęstunek, przygotowany przez animatora jest dostępny w sali okolicznościowej, wyłącznie dla dzieci, od chwili rozpoczęcia 

do momentu zakończenia przyjęcia. Nie ma możliwość wyniesienia poczęstunku poza salę okolicznościową. Ilość poczęstunku dla uczestników 

jest nielimitowana.  

2.15 Odpowiedzialność za szkody materialne poniesione w czasie trwania przyjęcia na terenie Experymentarium ponoszą rodzice/opiekunowie. 

2.16 Experymentarium ma prawo do zmiany miejsca organizacji przyjęcia w przypadku problemów technicznych. 

2.17 Na terenie całego Experymentarium obowiązuje zakaz wnoszenia i konsumpcji produktów spożywczych oraz napojów przyniesionych 

z zewnątrz - wyjątkiem jest rezerwacja stolika za opłatą (zakaz dotyczy tu wyłącznie pizzy). 

2.18 Rezerwacja stolików dla rodziców bez poczęstunku jest bezpłatna. Rezerwacja stolików z własnym poczęstunkiem to koszt 50 zł (stolik 

do 12 os.). W tej cenie zawiera się plastikowa zastawa dla każdego gościa (talerzyk, kubek, łyżeczka).  

Rezerwacji stolika/ków należy dokonać min. 10 dni wcześniej. 

 

§3 

Płatność za urodziny 

3.1 Płatność za przyjęcie możliwa jest w formie gotówkowej lub kartą płatniczą w kasie Experymentarium. 

3.2 Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy wypełnieniu kwestionariusza. 

3.3 Płatność za przyjęcie następuje w dwóch etapach: 

a) opłata za wynajęcie sali w momencie wypełnienia kwestionariusza urodzinowego (100 zł), 

b) dopłata w dniu przyjęcia tj. koszt poczęstunku i atrakcji oraz innych opcji dodatkowych.  

 

mailto:urodziny@experymentarium.pl


3.4 Cena całkowita przyjęcia to: opłata za wynajęcie sali plus koszt poczęstunku i atrakcji oraz innych opcji dodatkowych.  

3.5 Minimalna liczba uczestników przyjęcia to 8 osób (solenizant + goście). W przypadku mniejszej liczby uczestników, rodzice/opiekunowie 

zobowiązani są do uiszczenia całkowitej opłaty za 8 osób. 

3.6 Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia całkowitej opłaty za liczbę uczestników biorących udział w przyjęciu oraz 50% opłaty 

za dzieci, które w nim nie uczestniczyły, a zostały wcześniej zgłoszone jako uczestnicy. 

3.7 Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia 150% całkowitej opłaty za każdą dodatkową osobę biorącą udział w przyjęciu, a nie 

zgłoszoną wcześniej jako uczestnik. Ze względów technicznych dodatkowi uczestnicy (wcześniej nie zgłoszeni) mogą nie mieć możliwości 

wzięcia udziału we wszystkich atrakcjach podczas przyjęcia. 

3.8 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 wyposażony jest w opis z instrukcją, do której należy się stosować. Podczas zwiedzania należy stosować się do opisów 

eksponatów, uwag oraz zaleceń personelu. 

4.3 W przypadku uszkodzenia eksponatów, wynikającego z celowego działania lub niewłaściwego użytkowania eksponatów, zwiedzający 

zostanie obciążony kosztami jego naprawy (w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun). Wysokość roszczenia wobec sprawcy 

uszkodzenia określa Experymentarium, na podstawie kosztu przywrócenia  eksponatu do pełnej sprawności. 

4.4 Experymentarium nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego 

Regulaminu. 

4.5 Ze względu na szybko poruszające się światła i intensywne złudzenia optyczne osoby chorujące na epilepsję, mające zaburzenia błędnika,    

itp., korzystają z atrakcji (kosmicznego tunelu  - wejścia do Experymentarium) na własną odpowiedzialność. Chęć zmiany sposobu wejścia 

na wystawę należy zgłosić personelowi. 

4.6 Na sali mogą znajdować się eksponaty, które z przyczyn technicznych są wyłączone z wystawy. 

4.7 Pełna treść Regulaminu Experymentarium znajduje się przy kasie Experymentarium oraz na stronie internetowej. 

 

§5 

Warunki korzystania z Arena Laser Games 

5.1 Minimalny wzrost uczestnika gry to 120 cm. 

5.2 Gry na Arenie Laser Games w ramach przyjęcia są grami na wyłączność. 

5.3 Uczestnik, przed rozpoczęciem gry, zostaje przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa, a także sposobu korzystania z wyposażenia. 

5.4 Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych przy uprawianiu sportu.  

5.5 Zabrania się udziału w grze osobom cierpiącym na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko  

dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku. 

5.6 Na terenie Areny Laser Games zabrania się: 

- biegania, skakania, czołgania oraz wchodzenia na ścianki i pozostałe konstrukcje, 

        - agresywnego zachowania oraz używania przemocy  fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników zabawy, 

        - używania broni i wyposażenia obiektu w sposób inny niż przedstawiony przez personel Areny w czasie szkolenia,  

        - wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników. 

5.7 W przypadku uszkodzenia sprzętu, wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, uczestnik zostanie obciążony kosztami jego naprawy 

(w przypadku osób nieletnich rodzic/opiekun). 

5.8 Personel zastrzega sobie prawo do wyproszenia z gry uczestników, którzy nie stosowali się do zaleceń i/lub Regulaminu, bez prawa do zwrotu 

należności za bilet. 

5.9 Z przyczyn technicznych personel  zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub uczestnictwa w grze.  

5.10 Arena Laser Games nie odpowiada za wypadki powstałe z winny innych uczestników gry. 

5.11 Pełna treść Regulaminu Areny Laser Games znajduje się przy kasie Experymentarium oraz na stronie internetowej. 

 

                                                                                                                                                                                         Podpis klienta                                                                                                             


