
 

UMOWA ORGANIZACJI IMPREZY 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: …………………………………….…………..………., tel. …………………………………………  (zwaną dalej: „Zamawiającym”). 

1. Umowa dotyczy organizacji imprezy w Centrum Rozrywki Sfera Lasera na zasadach określonych w Regulaminie Organizacji Imprez 

dla Dzieci oraz w tabeli: 

TERMIN IMPREZY  Data:                                             Godzina: PAKIET* CENA* 

FORMAT 
IMPREZY 

URODZINY Z LASERAMI (dla dzieci > 8 lat)  *(zgodnie z zał. nr 1) 

URODZINY W DŻUNGLI + ANIMACJE (> 5 lat)  
  

DANE JUBILATA  Imię:                                                  Wiek: 

OPCJE DODATKOWE MOTYW: 

ZAPROSZENIA 2 zł/szt.  Hawajski  

PINIATA (zamówienie min. tydzień wcześniej, cena nie obejmuje 

wypełnienia słodyczami) 
60 zł  

Króla/królowej 
dżungli 

 

ZAMYKANIE W BAŃCE MYDLANEJ 35 zł  Jednorożce  

MAKIJAŻ / TATUAŻ UV FLUORESCENCYJNY 35 zł  Piłkarski  

LASEROWY LABIRYNT GRATIS  Militarny  

WYDŁUŻENIE IMPREZY 50 zł/30 min  KWOTA REZERWACJI: 

UWAGI: 
 

 
4. W celu potwierdzenia wstępnej rezerwacji Zamawiający wpłacił zadatek na poczet organizacji imprezy w wysokości 100 zł. 

5. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje załącznik nr 1 do Umowy, Regulamin Centrum Rozrywki Sfera Lasera oraz 

Regulamin Organizacji Imprez dla Dzieci. 

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 

ROZLICZENIE PO IMPREZIE (Załącznik nr 2 do Umowy) 

KWOTA REZERWACJI: ZADATEK: 

FAKTYCZNA 

LICZBA 

UCZESTNIKÓW: 

KAWA, HERBATA,  

INNE UWAGI: 

CENA CAŁKOWITA 

IMPREZY: 

KWOTA DO ZAPŁACENIA  

PO ODLICZENIU  

ZADATKU: 

 

 

     

 

Faktura dla osoby fizycznej:  Faktura dla firmy:  Paragon:   …………..….....……..……………………………….. 

                                                                                                                                                  Podpis Zamawiającego 



REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ DLA DZIECI: 
1. Rezerwacji wstępnego terminu imprezy można dokonać osobiście w Centrum Rozrywki Sfera Lasera lub telefonicznie pod numerem 

532-680-531. Rezerwacje składane mailowo lub przez portal Facebook nie są wiążące do momentu kontaktu telefonicznego bądź 

osobistego.  

2. Impreza organizowana jest po potwierdzeniu terminu poprzez podpisanie Umowy i wpłatę zadatku w wysokości 100 zł gotówką w 

przeciągu 7 dni od momentu rezerwacji. Jeśli impreza rezerwowana jest na dzień, do którego zostało mniej niż 2 tygodnie, 

konieczne jest podpisanie Umowy i wpłata zadatku w momencie rezerwacji. Brak wpłaty zadatku oraz brak podpisania umowy w 

tych terminach powoduje, że rezerwacja przepada. 

3. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania lub zmiany 

terminu imprezy przez Zamawiającego.  

4. Cena imprezy i długość jej trwania jest ustalana na podstawie pakietów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy i zależy od liczby 

uczestników. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania imprezy przy rezerwacji za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł/30 min.  

5. W przypadku gdy liczba faktycznych uczestników imprezy przekracza liczbę uczestników określoną w zarezerwowanym pakiecie, do 

rozliczenia końcowego zostanie doliczona opłata wyrównująca różnicę pomiędzy odpowiednimi pakietami. W przypadku przybycia 

mniejszej liczby uczestników imprezy niż jest to określone w zarezerwowanym pakiecie, Zamawiającemu nie przysługuje ulga w 

opłacie z tego tytułu.  

6. W cenie każdego pakietu Organizator zapewnia kolorową jednorazową zastawę. 

7. Płatność całkowitą za imprezę Zamawiający reguluje po zakończeniu imprezy gotówką na podstawie Rozliczenia (załącznik nr 2).  

8. Zamawiający ma możliwość przyniesienia własnego poczęstunku. Kawa oraz herbata mogą zostać zamówione za dodatkową opłatą.  

9. Zamawiający (lub inny wyznaczony przez Zamawiającego Opiekun) powinien przebywać na terenie Sfery Lasera i jest 

odpowiedzialny za uczestników imprezy. 

10. Zamawiający zobowiązuję się zapoznać uczestników imprezy z regulaminem obowiązującym na terenie Sfery Lasera oraz pilnować, 

aby był przez nich przestrzegany. 

11. Podczas trwania imprezy Sfera Lasera pozostaje do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego i nie jest dostępna dla osób postronnych. 

12. W ramach przygotowania poczęstunku i spakowania się po imprezie, Zamawiający ma do dyspozycji dodatkowe 15 minut przed i 

po imprezie.  

13. Istnieje możliwość przedłużenia imprezy w trakcie jej trwania za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł/30 min, jeżeli odstęp czasowy 

przed następną imprezą wynosi min. 1h oraz nie koliduje z wcześniej zarezerwowanymi rozgrywkami Laser Tag. 

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste przyniesione na teren Sfery Lasera przez uczestników imprezy.   

15. Zamówienie imprezy jest równoznaczne z akceptacją ogólnego regulaminu Centrum Rozrywki Sfera Lasera. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – CENNIK ORGANIZACJI IMPREZ DLA DZIECI (obowiązuje od 19.08.2019) 

URODZINY Z LASERAMI (dla dzieci > 8 lat) 
Max. liczba gości do 10 osób do 20 osób do 25 osób do 30 osób 

Czas trwania 1,5 h 2 h 2,5 h 3 h 

Cena 299 zł 399 zł 499 zł 599 zł 

W każdym pakiecie: Wydłużenie imprezy : 50 zł / 30 minut 

• indywidualne scenariusze rozgrywek LASER TAG (do dyspozycji 10 karabinów) 

• CYMBERGAJ bez limitu; KARAOKE, laserowa DYSKOTEKA 

• lokal na wyłączność, jednorazowa zastawa, dekoracje 

 

URODZINY W DŻUNGLI + ANIMACJE (dla dzieci > 5 lat) 
Czas trwania 2 h 

W cenie:  

• indywidualne scenariusze PRZYGODY W DŻUNGLI 

na arenie UV prowadzone przez animatorkę 

• CYMBERGAJ bez limitu 

• lokal na wyłączność, jednorazowa zastawa, dekoracje 

Cena 399 zł 

Liczba gości do 15 dzieci 

      + 20 zł / każde kolejne dziecko 

   

 


