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

 

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

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:   

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

Rezerwacja stolika z poczęstunkiem we własnym zakresie (od 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.           

Dekoracja sali okolicznościowej – koszt 50 zł (prosimy zaznaczyć motyw):           Minecraft            W odległej galaktyce                Czary mary z Harrym                       

              Piłkarskie szaleństwo                  Lego                         Lama party               Pokemony                   Superbohaterowie                       Wystrzałowe 

Opieka animatora – koszt 50 zł/1h (prosimy podać zakres godzin):  

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

        liczba osób.................... godzina…………….… długość gry…………          gra na wyłączność (płatność za minimum 12 osób)              

        liczba osób ....................godzina………..……... długość gry…….…...          gra na wyłączność (płatność za minimum 12 osób)              

        liczba osób.................... godzina…………….… długość gry…….……         gra na wyłączność (płatność za minimum 12 osób)              

       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. 

 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) 

       Gra tematyczna - 6 zł/os.(prosimy wpisać liczbę osób):  

Warsztaty edukacyjne – od 28 zł/os.(prosimy wpisać liczbę osób):          (temat warsztatów):  

       Pokazy edukacyjne – od 700 zł, do 30 osób (prosimy wpisać temat pokazu):  

Gogle VR (dostępne 1 stanowisko) – od 10 zł .(prosimy wpisać liczbę osób):                          czas gier:  

Tort - od 80 zł - wymagana zaliczka 100% ceny tortu (prosimy podać liczbę osób):            
 Smak tortu:                      śmietankowy                              śmietankowy z owocami                                     czekoladowy                                   czekoladowy z owocami 

 Motyw na torcie:         Napis na torcie:  

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

 Rodzaj: 

 

 

Catering (menu dostępne na życzenie, kosztorys ustalany indywidulanie, wymagana zaliczka  – 50% wartości imprezy) 

 Uwagi:  

 

 

Open bar (prosimy wpisać maksymalną kwotę do wykorzystania):  

Zaproszenia – 1 zł/szt. (prosimy podać liczbę):                                                     Dyplomy -1zł/szt.(prosimy podać liczbę)                     

Przypinki Exp – 2 zł/szt. (prosimy podać liczbę):                                                  Magnesy Exp – 4 zł/szt. (prosimy podać liczbę):  

 Podsumowanie kosztów / Uwagi:  

 

 

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 
 

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

 

  od godz.                                                         do godz.           

 

     



CENNIKI 
   

RÓŻNE 
 

Opcja 

do 

wyboru 

 

Stolik bez 

poczęstunku 

Stolik z 

poczęstunkiem 

we własnym 

zakresie* 

 

Sala 

okolicznościowa 

Wynajem 

Areny Laser 

Games na 

godziny 

 

Warsztaty 

edukacyjne** 

 

Pokazy 

edukacyjne*** 

 

Dyplomy 

 

Medale 

 

Cena 

 

bezpłatnie 

 

50 zł  

 

250 zł pierwsza 

godzina, każda 

kolejna 200 zł 

750 zł pierwsza 

godzina, każda 

kolejna 700 zł 

 

28-30 

 zł / szt. 

Azot – 700 zł 

Suchy lód-700 zł 

Kuchnia 

molekularna-800 zł 

 

1 zł / szt. 

 

10 zł /szt. 

*Stolik z poczęstunkiem we własnym zakresie 50 zł - do 12 osób, każda kolejna osoba 5 zł, 
 ** Warsztaty edukacyjne trwają 45 minut, prowadzone są dla dzieci od 5 r.ż. do 13 r.ż.. 
*** Ceny pokazów edukacyjnych dotyczą max 30 osób. 

 

 
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). 

 

 

GOGLE VR 
Gra Poniedziałek-piątek 

10 minut 10 zł/os. 
20 minut 19 zł/os. 
30 minut 27 zł/os. 
45 minut 41 zł/os. 
60 minut 50 zł/os. 

UWAGI: 

- wyboru rodzaju gry dokonujemy na miejscu, przed skorzystaniem z atrakcji, rodzaje gier dostępne na stronie: https://experymentarium.pl/vr-aplikacje/ 

- 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. 

 

 

 



Postanowienie ogólne i warunki korzystania z atrakcji 
 

Experymentarium zobowiązuje się do zrealizowania imprezy okolicznościowej na ustalonych, w kwestionariuszu            „Zamówienia imprezy 

okolicznościowej” 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 okolicznościowej. 

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  2  dni  przed  imprezą  firmową w  formie  pisemnej  (mailowo na adres biuro@experymentarium.pl) – liczba 

miejsc na strefie barowej oraz w salach ograniczona! 
1.6 Zaliczkę na catering/tort należy wpłacić minimum 7 dni przed planowanym przyjęciem.  
1.7 W przypadku rezygnacji z rezerwacji Experymentarium nie zwraca wpłaconej zaliczki za catering czy tort. 

1.8 Jeśli kwota wpłaconej zaliczki okaże się wyższa niż kwota cateringu/tortu różnica zostanie rozliczona w końcowym rachunku.  
1.9 Płatność za imprezę następuje w dniu przyjęcia tylko w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.  
1.10  Zmiana daty przyjęcia jest możliwa min. 7 dni przed planowanym terminem w formie pisemnej (na formularzu lub mailowo).   
1.11 Opiekę nad dziećmi w czasie przyjęcia sprawuje opiekun/rodzic. 
1.12 Odpowiedzialność za wszelkie szkody na terenie Experymentarium, poniesione w czasie trwania imprezy, ponosi zamawiający.  

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

1.14 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”. 

1.15 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.  
1.16 Pełne regulaminy Experymentarium, Areny Laser Games, Gogli VR oraz Laboratorium (pokazy/warsztaty) dostępne są przy kasie Experymentarium oraz na stronach 

internetowych firmy. 

§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 Podczas zwiedzania należy stosować się do opisów eksponatów, uwag oraz zaleceń personelu. 

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

2.5 Ilekroć jest mowa o opiekunach oznacza to: rodzica, rodziców, opiekunów prawnych i/lub osoby trzecie sprawujące nadzór nad nieletnimi podczas zabawy na terenie 
Experymentarium. 

2.6 Experymentarium nie odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z eksponatów niezgodnie z opisem.  
2.7 W przypadku uszkodzenia eksponatów, wynikającego z celowego działania lub niewłaściwego użytkowania eksponatów, zwiedzający zostanie obciążony kosztami ich 

naprawy (w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun). Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzeń określa Experymentarium, na podstawie kosztu przywrócenia 

eksponatów do pełnej sprawności. Za zniszczenia eksponatów odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie. 
2.8 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. 
2.9 Na terenie Experymentarium zabrania się: 

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

o agresywnego zachowania oraz używania przemocy fizycznej w stosunku do pozostałych zwiedzających, 
o naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, 

o wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych zwiedzających. 

2.10 Experymentarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe oraz niemajątkowe, na osobie i na osobach trzecich, wyrządzone przez 
zwiedzającego. 

2.11 Experymentarium nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do     Regulaminu. 

2.12 Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Experymentarium, jak i co do własnego samopoczucia lub innych 
zwiedzających, a  także wszelkich niepokojących sytuacji należy niezwłocznie zgłaszać personelowi. 

2.13 Zwiedzający zrzeka się wszelkich roszczeń do Experymentarium za szkody majątkowe  

i niemajątkowe wyrządzone podczas zwiedzania wystawy. 
2.14 Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu Experymentarium,        bez prawa do zwrotu należności za 

bilet. 

2.15 Na sali mogą znajdować się eksponaty, które z przyczyn technicznych są wyłączone z wystawy. 
2.16 Na terenie Experymentarium obowiązuje zakaz wnoszenia napojów oraz pożywienia.  

2.17 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 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o opiekunach oznacza to: rodzica, rodziców, opiekunów prawnych i/lub osoby trzecie sprawujące nadzór nad nieletnimi 

podczas zabawy na terenie Areny. 
3.4 Uczestnictwo w grze osób małoletnich (tj. poniżej 18 r.ż.) jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.  Rodzice/opiekunowie są 

odpowiedzialni za zaistniałe szkody materialne na Arenie.  
3.5 W przypadku rezygnacji z gry, po zakupie biletu, lub uczestnictwa w grze przez czas krótszy, niż zadeklarowany przez uczestnika,     nie wynikający z winy Areny, 
uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za bilet. 
3.6 Uczestnik, przed rozpoczęciem gry, zostaje przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa, a także sposobu korzystania z wyposażenia. 

3.7 Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych przy uprawianiu sportu. 
3.8 Wstęp na Arenę dozwolony jest wyłącznie w obuwiu - na płaskiej podeszwie, najlepiej sportowym. 

3.9 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.. 
3.10 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.. 
3.11 Na terenie Areny zabrania się: 

o biegania, skakania, czołgania oraz wchodzenia na ścianki i pozostałe konstrukcje, 
o agresywnego zachowania oraz używania przemocy fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników zabawy, 

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

mailto:biuro@experymentarium.pl


o naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, 
o wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników. 

3.12 Arena nie odpowiada za szkody powstałe w skutek niedostosowania się do poleceń personelu.  
3.13  Personel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub uczestnictwa w grze bez podania wyjaśnień. 
3.14  Personel zastrzega sobie prawo do przerwania gry w skutek niedostosowania się uczestników do poleceń personelu.  
3,15 Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Areny, jak i co do własnego samopoczucia lub innych uczestników, a także 

wszelkich niepokojących sytuacji należy niezwłocznie zgłaszać personelowi, nawet w trakcie gry. 

3.16 W trakcie gry uczestnik przejmuje odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki              na zdrowiu wynikłe z nie stosowania 

się do Regulaminu. 
3.17 Minimalny wzrost uczestnika gry to 120 cm.  

3.18 Minimalna liczba uczestników w jednej rozgrywce - 2 osoby, maksymalna - 16 osób. 
3.19. Arena Laser Games nie odpowiada za wypadki powstałe z winny innych uczestników gry. 
3.20 Gra na wyłączność obowiązuje od 12 osób. 
3.21 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 Minimalny wiek uczestnika to  6 lat. 

4.2 Na terenie Gogli VR może znajdować się wyłącznie uczestnik i personel. 

4.3 Każdorazowy zakup czasu użytkownik może wykorzystać na każdą wskazaną aplikację, jednak wykupiony czas, na zmianę oraz wytłumaczenie zasad gry, nie zostaje 
zatrzymany. 
4.4 W przypadku skorzystania z Gogli VR przez czas krótszy, niż zadeklarowany przez użytkownika, nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy za niewykorzystany 

czas.  
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. 
 

§5 

Warunki korzystania z Laboratorium 

5.1 Uczestnik, przed rozpoczęciem zajęć, zostaje przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa, a także sposobu korzystania z wyposażenia. 
5.2 Uczestnik zajęć ma obowiązek dostosowania się do Regulaminu i poleceń prowadzącego. 

5.3 Podczas zajęć uczestnik ma obowiązek założyć niezbędne środki ochrony osobistej (fartuch, okulary ochronne, rękawice), zgodnie        z poleceniem prowadzącego. 
5.4 Każdy uczestnik ma obowiązek ściśle przestrzegać reguł wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych (przelewanie, ogrzewanie, itp.) oraz zasad postępowania 

z substancjami niebezpiecznymi. 

5.5 Podczas zajęć każdy uczestnik odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na stołach laboratoryjnych mogą znajdować się wyłącznie przedmioty 
niezbędne do wykonywania doświadczeń. 

5.6 Uczestnik może rozpocząć wykonywanie doświadczeń tylko na wyraźne polecenie prowadzącego, po uprzednim zapoznaniu się            z Regulaminem i zasadami pracy 

oraz kolejnością wykonywania poszczególnych czynności. 
5.7 Uczestnikowi nie wolno samodzielnie modyfikować doświadczeń, w tym zmieniać ilości stosowanych substancji czy kolejności wykonywania czynności. 

5.8 Z laboratorium nie wolno wynosić substancji ani sprzętu, z wyjątkiem wskazanych przez prowadzącego. 

5.9 Uczestnik ma obowiązek poinformować prowadzącego o uszkodzonym sprzęcie (np. szkło). 

5.10 Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości jak postępować w trakcie wykonywania doświadczenia lub zaobserwuje się jego nieoczekiwany, nietypowy przebieg, 

natychmiast należy poprosić o pomoc prowadzącego. 

5.11 W sytuacji nieodpowiedniego zachowania uczestnika, podczas zajęć (nieprzestrzeganie Regulaminu, używanie wulgaryzmów, celowego zakłócania spokoju, itp.), 
prowadzący ma prawo wyprosić uczestnika z zajęć. 

5.12 W każdym wypadku (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozlanie lub rozsypanie odczynników, rozbicie naczynia, itp.) należy niezwłocznie 

poinformować prowadzącego i podać okoliczności zdarzenia. 
5.13 Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia laboratorium, jak i co do własnego samopoczucia lub innych uczestników, a 

także wszelkich niepokojących sytuacji należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu. 

5.14 W trakcie zajęć uczestnik przejmuje odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki           na zdrowiu wynikłe z nie stosowania 
się  do niniejszego Regulaminu. 

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

5.16 Experymentarium nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się                  do Regulaminu. 
5.17 Experymentarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe  i niemajątkowe na osobie i na osobach trzecich wyrządzone przez uczestnika. 

5.18 Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń do Experymentarium za szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone mu w czasie uczestnictwa w zajęciach. 

5.19 Na terenie całego laboratorium obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów. 

 
PEŁNE WERSJE REGULAMINÓW DOSTEPNE NA STRONACH INTERNETOWYCH ATRAKCJI: http://experymentarium.pl/regulaminy/ 
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