UMOWA ORGANIZACJI IMPREZY SZKOLNEJ W CENTRUM ROZRYWKI SFERA LASERA
Umowa zawarta dnia ….……………….……….. w Puławach pomiędzy:
Sfera Lasera Marek Mokijewski z siedzibą przy ul. Centralnej 10, 24-100 Puławy, NIP: 716-248-28-08
(zwana dalej „Organizatorem”),

a osobą rezerwującą: …………………………………….…………..………., adres zamieszkania: …………………………………………………………………………..,
PESEL:………………………………………………………………………, tel. ………………………………………….………………… (zwaną dalej: „Zamawiającym”).
1.

Umowa dotyczy organizacji imprezy szkolnej w Centrum Rozrywki Sfera Lasera na zasadach określonych w Regulaminie
Organizacji Imprez Szkolnych dla:

KLASA: ……………. NAZWA SZKOŁY:………………………………………………………………………………

2.

Szczegóły imprezy:

DATA:………………………………..

3.

Cena imprezy i długość jej trwania jest ustalana na podstawie pakietów określonych w Tabeli nr 1 i zależy od liczby uczestników.

GODZINA:…………………………….

Tabela nr 1 – CENNIK ORGANIZACJI IMPREZ SZKOLNYCH:

TERMIN
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
w godz. 9:00–15:00

PAKIET SZKOLNY od 8 lat

CZAS
TRWANIA

CENA

do 20 graczy

2h

369 zł

do 25 graczy

2,5 h

459 zł

do 30 graczy

3h

WYBÓR*

549 zł
* zaznaczyć „X” przy wybranym pakiecie

5. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Centrum Rozrywki Sfera Lasera oraz Regulamin Organizacji Imprez
Szkolnych.
6. Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy – Oświadczenie opiekuna grupy zorganizowanej. Zamawiający ma
obowiązek wyznaczyć Opiekuna grupy i dostarczyć wypełniony Załącznik nr 1 przed rozpoczęciem imprezy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………..
Podpis Organizatora

……………………………………………….
Podpis Zamawiającego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji usług oferowanych przez Centrum Rozrywki SFERA LASERA oraz oświadczam, że znam
Politykę Prywatności i mam do niej dostęp na terenie Centrum oraz na stronie internetowej www.sferalasera.pl
…………..….....……..………………………………..
Imię i Nazwisko, data

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SZKOLNYCH:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Rezerwacji wstępnego terminu imprezy można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem 532-680-531 w godzinach 14:00 – 20:00.
Rezerwacje składane mailowo lub przez portal Facebook nie są wiążące do momentu kontaktu telefonicznego bądź osobistego.
Impreza organizowana jest po potwierdzeniu terminu imprezy poprzez:
•
wypełnienie i podpisanie Umowy Organizacji Imprez Szkolnych (dalej: „Umowa”) osobiście w Sferze Lasera;
•
lub przesłanie wypełnionej i podpisanej Umowy na adres e-mail: biuro@sferalasera.pl i otrzymanie Umowy z powrotem podpisanej
przez Organizatora;
Umowę należy podpisać w przeciągu 7 dni od momentu rezerwacji imprezy lub najpóźniej na dwa tygodnie przez ustalonym terminem imprezy. Brak
podpisania umowy w tych terminach powoduje, że rezerwacja przepada.
W przypadku gdy liczba faktycznych uczestników imprezy przekracza liczbę uczestników określoną w Umowie, do rozliczenia końcowego zostanie
doliczona opłata wyrównująca różnicę pomiędzy odpowiednimi pakietami ale bez wydłużania czasu imprezy. W przypadku przybycia mniejszej
liczby uczestników imprezy niż jest to określone w zarezerwowanym pakiecie, Zamawiającemu nie przysługuje ulga w opłacie z tego tytułu.
Płatność za imprezę Zamawiający/Opiekun reguluje po zakończeniu imprezy gotówką na podstawie Rozliczenia (Załącznik nr 2).
W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość przełożenia imprezy na inny termin po podpisaniu aneksu do Umowy. W przypadku nieprzybycia
uczestników w określonym w umowie terminie, imprezę uznaje się za dokonaną i Organizator wystawia rachunek na Zamawiającego do opłacenia w
terminie 7 dni.
Zamawiający ma możliwość przyniesienia własnego poczęstunku.
Wyznaczony w Załączniku nr 1 do Umowy Opiekun grupy zorganizowanej powinien przebywać na terenie Sfery Lasera i jest odpowiedzialny za
uczestników imprezy.
Podczas trwania imprezy Sfera Lasera pozostaje do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego i nie jest dostępna dla osób postronnych.
Impreza rozpoczyna się punktualnie o określonej w Umowie godzinie i trwa w zależności od wybranego pakietu. Nie ma możliwości rozpoczęcia
imprezy wcześniej, niż jest to określone w Umowie. Opiekun jest zobowiązany do dopilnowania, aby Uczestnicy imprezy byli gotowi do wyjścia w
momencie zakończenia imprezy.
Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste przyniesione na teren Sfery Lasera przez uczestników imprezy.
Zamówienie imprezy jest równoznaczne z akceptacją ogólnego regulaminu Centrum Rozrywki Sfera Lasera.

Załącznik nr 1 do Umowy Organizacji Imprezy Szkolnej

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY ZORGANIZOWANEJ
Imię i nazwisko Opiekuna: ….........................................................................
Oświadczam, że jestem opiekunem grupy zorganizowanej oraz:
1. Zobowiązuję się do opieki, obserwacji i nadzoru nad wymienionymi poniżej osobami (zwani dalej:
uczestnicy grupy) przez cały czas przebywania ich na terenie Sfery Lasera.
2. Zobowiązuję się zapoznać uczestników grupy z regulaminem obowiązującym na terenie Sfery Lasera oraz
pilnować, aby był przez nich przestrzegany.
3. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za zachowanie uczestników znajdujących się pod moją opieką
oraz wszelkie szkody przez nich spowodowane.
4. Oświadczam, że stan zdrowia pozostających pod moją opieką uczestników grupy pozwala na korzystanie z
usług Sfery Lasera.
5. Oświadczam, że wszyscy uczestnicy grupy mają skończone minimum 8 lat.
LISTA UCZESTNIKÓW GRUPY (Imię i nazwisko - drukowanymi literami):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych uczestników grupy podanych w celu realizacji usług oferowanych przez Centrum Rozrywki SFERA
LASERA oraz oświadczam, że znam Politykę Prywatności i mam do niej dostęp na terenie Centrum oraz na stronie internetowej www.sferalasera.pl
……………………………………………………………..
Imię i Nazwisko, data

ROZLICZENIE PO IMPREZIE SZKOLNEJ (Załącznik nr 2 do Umowy)
KWOTA REZERWACJI:

FAKTYCZNA LICZBA
UCZESTNIKÓW:

KWOTA DO ZAPŁACENIA :

Paragon:
Faktura:
Dane do faktury:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………..
Podpis Zamawiającego/Opiekuna

