
Zamówienie imprezy firmowej 
     (prosimy o zaznaczenie wybranych opcji „X„ / podane ceny są cenami brutto) 

 

Umowa zawarta w dniu …...................................... pomiędzy Panią/Panem/ …........................................................................................,  

w imieniu firmy……..........................................................................................., a Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi 

przy ulicy Drewnowskiej 58, 91-002 Łódź, tel. 42 633 52 62, e-mail: biuro@experymentarium.pl. 

 

Lokalizacja: Experymentarium - Manufaktura, I piętro 

Data rezerwacji:                                                                            Godzina rezerwacji:   

Tel. kontaktowy:                                                                           E-mail: 

       Faktura (prosimy wypełnić dane do faktury poniżej)                         Paragon             Paragon z NIP-em (prosimy podać nip poniżej) 

Nazwa firmy:                                                                                                                         NIP:  

Adres:  

Uwagi:  

Płatność:                  gotówką/kartą na miejscu                                     przelew 4 dni (wymagane wypełnienie zobowiązania) 

   
 Rezerwacja Areny Laser Games na godziny, na wyłączność: (750 zł za godzinę, każda następna godzina 700 zł) 

liczba godzin:                            zakres godzin:   od godz.                              do godz. 

Rezerwacja gier na Arenie Laser Games na wyłączność* (płatność za minimum  12 osób) 

Rezerwacja pojedynczych gier na Arenie Laser Games (od 18 zł do 30 zł/os.):  

      liczba osób............. godzina……… długość gry………             liczba osób ....................godzina………….. długość gry……...   

      liczba osób............. godzina……… długość gry………             liczba osób.................... godzina………….. długość gry……...    

 Rezerwacja stolika bez poczęstunku – bezpłatnie (prosimy wpisać liczbę osób):  

 Rezerwacja stolika z poczęstunkiem we własnym zakresie (50 zł** / prosimy wpisać liczbę osób): 

        Rezerwacja sali okolicznościowej - koszt 250 zł*** za 1h, każda kolejna godzina 200 zł, (prosimy wpisać zakres godzin):   od godz.            do godz.          

 Zwiedzanie wystawy Experymentarium - od 21 zł/os., (prosimy wpisać liczbę osób):  

 Przewodnik po wystawie Experymentarium - 50 zł/h (od 12 osób przewodnik w cenie biletu) 

 Pizza (cena według aktualnego menu pizzerii): Godzina dostawy:                              Ilość sztuk:                     Rozmiar:   

 Rodzaj: 

 

 

Catering**** (menu dostępne na życzenie, kosztorys ustalany indywidulanie) 

 Uwagi:  

 

 

Open bar (prosimy wpisać maksymalną kwotę do wykorzystania):  

Dyplomy -1zł/szt.(prosimy podać liczbę):                                                            Medale - 10 zł/szt. (prosimy podać liczbę):  

Wynajem sprzętu (laptop, rzutnik, mikrofon) - 50 zł (jednorazowo) 

 Podsumowanie kosztów / Uwagi:  

 

 
 

   * Rezerwacja gry na wyłączność – minimum 12 osób, 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. 
   ** koszt 50 zł (stolik do 12 os., każda kolejna osoba - 5zł, zastawa plastikowa, serwetki w cenie)  

   *** zastawa plastikowa, serwetki w cenie, 

   **** Przy rezerwacji z cateringiem wymagana zaliczka o wartości 50% całej sumy imprezy. 

 
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z postanowieniami ogólnymi, regulaminami i warunkami korzystania  z Experymentarium, Areny Laser Games                         

oraz obowiązującymi cennikami atrakcji. 

 

Podpis kasjera                                                                                       Podpis klienta 
 

 

                                 ………………………………                                                                   …………………………..  

 



Postanowienie ogólne i warunki korzystania z atrakcji 
 

Experymentarium zobowiązuje się do zrealizowania imprezy firmowej na ustalonych, w kwestionariuszu            

„Zamówienia imprezy firmowej” założeniach, poniższych postanowieniach ogólnych, warunkach korzystania i regulaminach atrakcji 

(treść wszelkich regulaminów dostępna na stronie internetowej: https://experymentarium.pl/dokumenty/). 

§1  
Postanowienia ogólne 

1.1  Wstępnej  rezerwacji  można  dokonywać  osobiście,  telefonicznie (42 633 52 62) lub  mailowo (biuro@experymentarium.pl). 

Potwierdzeniem  rezerwacji  jest  podpisanie  zamówienia imprezy firmowej. 

1.2  Formularz zamówienia dostępny jest w kasie Experymentarium i sporządzany w dwóch  egzemplarzach,  jeden  dla 

Experymentarium i drugi dla klienta. 

1.3.Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia należy dostarczać pisemnie (na formularzu lub mailowo).  

1.4 Zmiana daty imprezy jest możliwa min. 7 dni przed planowanym terminem, w formie pisemnej. 

1.5 Ostateczną  liczbę  uczestników  należy  zgłosić  minimum  7  dni  przed  imprezą  firmową w  formie  pisemnej  (mailowo       

na adres biuro@experymentarium.pl) – liczba miejsc na strefie barowej oraz w salach ograniczona! 
1.6 W przypadku rezygnacji z rezerwacji Experymentarium nie zwraca wpłaconej zaliczki. 

1.7 Odpowiedzialność za szkody poniesione w czasie  trwania  imprezy ponosi zamawiający. 

1.8 Experymentarium ma prawo do zmiany miejsca organizacji imprezy w przypadku problemów technicznych. 

1.9 Na terenie Experymentarium obowiązuje zakaz spożywania i picia produktów przyniesionych z zewnątrz. Wyjątkiem jest 

zamówienie opcji „Rezerwacja stolika z poczęstunkiem we własnym zakresie” oraz „Rezerwacja sali okolicznościowej”. 

1.10 Na terenie Experymentarium można spożywać wyłącznie alkohole niskoprocentowe (piwo). 

1.11 Rezerwacja stolików z poczęstunkiem we własnym zakresie to koszt 50 zł (stolik do 12 os., za każdą dodatkową osobę     

dopłata 5 zł). Cena zawiera plastikową zastawę, serwetki.  

1.12 Regulamin Experymentarium oraz Areny Laser Games dostępny jest przy kasie Experymentarium oraz na stronach 

internetowych firmy.  

1.13 Płatność za imprezę następuje: w dniu przyjęcia - w formie gotówkowej/kartą płatniczą, w formie przedpłaty lub  

(po wcześniejszym wypełnianiu zobowiązania) przelewem - z 4 dniowym terminem płatności. 

§2 

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 Gracze 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..   
- osobom bez odpowiedniego obuwia (na płaskiej podeszwie, najlepiej obuwie sportowe). 
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 Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, że paintball laserowy, podobnie jak inne zabawy/gry ruchowe, to sport/zabawa 

o podwyższonym stopniu ryzyka na wystąpienie urazów, kontuzji, uszczerbku na zdrowiu itp..  

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

3.12 Gra na wyłączność obowiązuje od 12 osób.  

3.13 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. 
 §3 

Warunki korzystania z Experymentarium 

2.1 Każdy eksponat zaopatrzony jest w opis, który wyjaśnia zasady jego działania. 

2.2 Po zapoznaniu się z opisem można przystąpić do przeprowadzenia samodzielnie, bądź z pomocą animatora, eksperymentu. 

2.3 Za zniszczenia eksponatów odpowiedzialność finansową ponosi zwiedzający. 

2.4 Experymentarium nie odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z eksponatów niezgodnie z opisem. 

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

2.6 W Experymentarium obowiązuje całkowity zakaz biegania. 

2.7 Na terenie Experymentarium obowiązuje zakaz wnoszenia napojów oraz pożywienia. 

                                                                                       
      Podpis klienta 

                                    

                                  Regulaminy atrakcji 

………………………………….. 

mailto:biuro@experymentarium.pl


CENNIKI 
   
 

RÓŻNE 
 

Opcja do 

wyboru 

 

Stolik bez 

poczęstunku 

Stolik z 

poczęstunkiem 

we własnym 

zakresie 

 

Sala 

okolicznościowa 

Wynajem 

Areny Laser 

Games na 

godziny 

Wynajem 

sprzętu (laptop, 

rzutnik, 

nagłośnienie) 

Dyplomy Medale 

 

Cena 

 

0 zł 

 

50 zł * 
 

250 zł pierwsza 

godzina, każda 

kolejna 200 zł  

750 zł pierwsza 

godzina, każda 

kolejna 700 zł 

50 zł  

(płatność 

jednorazowa) 

 

1 zł / szt. 

 

10 zł /szt. 

*Stolik z poczęstunkiem we własnym zakresie 50 zł - do 12 osób, każda kolejna osoba 5 zł, 

 

 

 

 
ARENA  LASER GAMES 

 poniedziałek -niedziela poniedziałek-piątek 

Gra ulgowy* normalny grupowy** 

15 minut 20 zł/os. 24 zł/os. 18 zł/os. 

20 minut 24 zł/os. 27 zł/os. 21 zł/os. 

25 minut 27 zł/os. 30 zł/os. 25 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: 

- minimalna liczba graczy – 2 osoby, maksymalna – 16 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 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). 

 

 
 

EXPERYMENTARIUM 

 poniedziałek-niedziela poniedziałek-

piątek 

sobota-niedziela 

Atrakcja ulgowy* normalny rodzinny  

(3 os.) 

rodzinny  

(4 os.) 

grupowy** grupowy** 

Experymentarium 22 zł/os. 25 zł/os. 66 zł 88 zł 21 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). 

UWAGI:  

- w dni świąteczne obowiązują ceny weekendowe, 
- koszt przewodnika dla klienta indywidualnego to 50 zł /1h,  

- 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). 

 

 

 

 

 


