REGULAMIN PRZYJĘĆ URODZINOWYCH NA WYSTAWIE „EUREKA” ORGANIZOWANYCH PRZEZ
FUNDACJĘ EUREKA im. PROF. JERZEGO STELMACHA
1.

Rezerwacji terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie, bądź pocztą elektroniczną (w tym
przypadku rezerwację należy uważać za dokonaną w momencie otrzymania maila zwrotnego z potwierdzeniem
terminu).

2.

Cena zorganizowania przyjęcia jest określona w cenniku dostępnym w siedzibie głównej Wystawy „Eureka”
oraz na stronie

internetowej

http://www.fundacja-eureka.edu.pl/

i

dotyczy

15-tu

osób

(w

tym

jubilat/ jubilatka). Cena nie ulega zmianie w przypadku mniejszej ilości gości. Gdy liczba gości przekracza
15 osób naliczana jest opłata dodatkowa określona w cenniku.
3.

Warunkiem koniecznym do zorganizowania przyjęcia jest wpłacenie zadatku, którego wysokość określona jest
w Cenniku. Zadatek powinien zostać wpłacony najpóźniej 4 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia. Brak zadatku
jest równoznaczny z utratą rezerwacji terminu.

4.

Zadatek nie zostaje zwrócony w przypadku rezygnacji z urodzin później niż na 4 dni przed wyznaczoną datą
przyjęcia.

5.

Czas trwania przyjęcia urodzinowego określony przez Fundację „Eureka” wynosi 2 godziny.

6.

Za organizatorów przyjęcia uznaje się opiekunów jubilata/ jubilatki. Odpowiedzialność za zaproszonych gości
spoczywa na ich rodzicach/prawnych opiekunach, a w przypadku ich nieobecności na organizatorach przyjęcia.

7.

W trakcie przyjęcia uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których
zostali poinformowani przez animatorów wystawy oraz do respektowania Regulaminu Wystawy „Eureka”.

8.

Organizatorzy przyjęcia zobowiązani są do obecności na wystawie podczas trwania urodzin oraz do
współpracy z przybyłymi gośćmi w celu stworzenia warunków umożliwiających animatorom przeprowadzenie
pokazu.

9.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci poniżej 4 roku życia powinni towarzyszyć im przez cały czas trwania
przyjęcia.

10.

Sala urodzinowa zostaje udostępniona organizatorom i gościom na 15 min przed przyjęciem i powinna być
opuszczona najpóźniej do 20 min po zakończeniu urodzin, aby umożliwić przygotowanie kolejnego przyjęcia.

11.

W cenę przyjęcia wliczony jest jedynie poczęstunek dla dzieci. Cena nie obejmuje przygotowania poczęstunku
dla rodziców.

12.

W przypadku dużej liczby opiekunów zaproszonych dzieci Fundacja „Eureka” może nie mieć możliwości
zapewnienia wszystkim opiekunom miejsc siedzących. Liczba krzeseł przeznaczona na ten cel jest ograniczona.

13.

Ze względów bezpieczeństwa spożywanie posiłków dozwolone jest jedynie w sali urodzinowej. Zabrania się
spożywania przekąsek i napojów na sali z eksperymentami.

14.

Ze względu na charakter wystawy i znajdujących się na niej eksponatów

Fundacja „Eureka zastrzega sobie

prawo do odmówienia organizacji przyjęć urodzinowych dla dzieci 5-letnich i młodszych.

15.

Fundacja „Eureka” zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów i udostępniania osobom indywidualnym sali
z eksperymentami w trakcie trwania przyjęcia urodzinowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy organizatorzy przyjęcia
wykupili usługę z całkowitą rezerwacją sali.

16.

Usługa całkowitej rezerwacji sali w trakcie urodzin jest dostępna za dodatkową opłatą określoną w Cenniku
i dotyczy przyjęć urodzinowych odbywających się w trakcie regularnych godzin otwarcia wystawy.

17.

Za szkody materialne powstałe na wystawie „Eureka” wyrządzone przez uczestników przyjęcia urodzinowego
w trakcie jego trwania opowiada zamawiający przyjęcie.

18.

Wpłacenie zadatku na przyjęcie urodzinowe jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Przyjęć Urodzinowych
oraz Regulaminu Wystawy „Eureka”.

