SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACYJNE POPULARNONAUKOWYCH WARSZTATÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH
W CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI
1. Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe organizowane są wspólnie przez Centrum
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Nauki EXPERYMENT w Gdyni oraz Zamawiającego na podstawie wcześniej dokonanego
zamówienia.
Zakup biletów na Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe jest możliwy wyłącznie
po zaakceptowaniu niniejszych Zasad, REGULAMINU WYSTAWY CENTRUM NAUKI
EXPERYMENT W GDYNI oraz Polityki Prywatności Centrum Nauki Experyment dostępnych
na stronie internetowej pod adresem https://experyment.gdynia.pl/
Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe odbywają się na terenie Centrum Nauki
EXPERYMENT w Gdyni, w terminie wcześniej ustalonym przez Zamawiającego i Centrum
Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe odbywają
się w soboty oraz niedziele, w godzinach 11:30-14:30 oraz 15:30-18:30. Całkowity czas
trwania Popularnonaukowych Warsztatów Okolicznościowych to 3 godziny, na które
składają się: warsztaty edukacyjne, przerwa na poczęstunek oraz zwiedzanie Wystawy1.
W ramach Popularnonaukowych Warsztatów Okolicznościowych dostępne są następujące
tematy warsztatów:
• MORZE PRZYGÓD, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę potrzebną
każdemu marynarzowi i wspólnie wykorzystają ją podczas zadań
towarzyszących wyprawie po naukowe odkrycie. Warsztaty są dedykowane
dzieciom w wieku 6-9 lat (maksymalnie 26 uczestników).
• AKADEMIA SUPERBOHATERÓW, w trakcie której uczestnicy poznają tajniki
supermocy. Warsztaty są dedykowane dzieciom w wieku 6-9 lat (maksymalnie
26 uczestników).
• DINOURODZINY, czyli podróż w fascynujący świat dinozaurów i wcielenie się
w rolę paleontologów. Warsztaty są dedykowane dzieciom w wieku 10-12 lat
(maksymalnie 26 uczestników).
• GENialny EXPeryment naukowy, czyli spotkanie z genetyką. Warsztaty
dedykowane są dzieciom w wieku 10-12 lat (maksymalnie 26 uczestników).
Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe prowadzone są przez pracowników
Centrum Nauki EXPERYMENT – Edukatorów. Centrum Nauki EXPERYMENT zastrzega sobie
możliwość odstępstw od opisu warsztatów z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.
Informacje o dostępnych terminach można uzyskać pod numerem telefonu 58 500 49 94
od poniedziałku do piątku w godzinach 09: 00 – 18:00, w soboty i w niedziele od 10:00 19:00. Zamówienia biletów na Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe można
dokonać z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, lecz nie później niż 7 dni przed planowanym
terminem pod numerem telefonu podanym wyżej.
Koszt Popularnonaukowych Warsztatów Okolicznościowych to 390,00 zł brutto
za 10 uczestników oraz 2 opiekunów. Istnieje możliwość zwiększenia liczby uczestników
za dodatkową opłatą, przy czym liczba uczestników nie może przekroczyć 26 osób.
Dodatkowe opłaty:
- 30 zł brutto/osoba (od 11 do 20 uczestników)
- 90 zł brutto/osoba ( od 21 do 26 uczestników )
- 12 zł brutto/osoba – opłata za dodatkowe osoby dorosłe (maksymalnie 10 osób)
Zamawiający zobowiązany jest opłacić wejście każdej dodatkowej osoby w dniu
wydarzenia w kasach.

Zwiedzanie Wystawy przez uczestników Popularnonaukowych W arsztatów Okolicznościowych odbywa
się pod wyłączną opieką organizatorów lub osób pełnoletnich przez nich wyznaczonych.
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W przypadku, gdy na Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe zgłosi się większa niż
26 liczba uczestników, Centrum Nauki Experyment zastrzega sobie prawo do odwołania
wydarzenia bez możliwości zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów.
8. Opłaty za zamówienie należy dokonać w ciągu 5 dni od momentu dokonania rezerwacji
za pomocą dostępnego systemu płatności elektronicznej. Przed dokonaniem płatności
należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić czy system obsługuje bank, z którego
będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej.
Możliwa jest również płatność w kasach Centrum Nauki EXPERYMENT w ciągu 5 dni od
momentu dokonania zamówienia.
9. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie opisanym w ust. 8 zamówienie zostaje
anulowane.
10. Po dokonaniu zamówienia osoba zamawiająca otrzyma wiadomość mailową
ze szczegółami zamówienia oraz załączoną w formacie pdf deklaracją, którą należy
uzupełnić i odesłać w wiadomości zwrotnej (w formie skanu lub zdjęcia) na adres
bilety@experyment.gdynia.pl.
11. Po opłaceniu zamówienie uzyskuje status potwierdzonego. Na podany podczas
dokonywania rezerwacji adres e-mail osoba zamawiająca otrzyma dokument sprzedaży
oraz bilety2.
12. Istnieje możliwość zwrotu zamówienia, nie później jednak niż do 21 dni przed planowaną
wizytą. W tym celu należy wysłać na adres e-mail bilety@experyment.gdynia.pl
wypełniony formularz zwrotu biletów zamieszczony na stronie internetowej
https://experyment.gdynia.pl/.
13. Rezerwacja dokonana w terminie krótszym niż 21 dni przed planowaną wizytą nie podlega
zmianom ani zwrotom.
14. Podczas
Popularnonaukowych
Warsztatów
Okolicznościowych
Zamawiający
lub wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia bierze odpowiedzialność za zachowanie
oraz bezpieczeństwo uczestników wydarzenia.
15. Zamawiający oraz uczestnicy warsztatów zobowiązani są stosować się do uwag i zaleceń
pracowników Centrum Nauki EXPERYMENT.
16. Centrum Nauki EXPERYMENT zapewnia Zamawiającemu salę z podstawowym
wyposażeniem (stoły, krzesła), w której odbywa się poczęstunek oraz zamknięte zajęcia
edukacyjne prowadzone przez Edukatorów.
17. Na terenie wystawy oraz salek warsztatowych zabrania się używania świeczek, rac, fontann
tortowych oraz otwartego ognia.
18. Zamawiający lub wyznaczona przez niego osoba powinna stawić się w Centrum Nauki
EXPERYMENT 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia i pozostać na miejscu tak długo,
dopóki pozostaje chociaż jeden jego uczestnik.
19. Zamawiający lub wyznaczona przez niego osoba jest zobowiązany do uprzedniego
informowania osób prowadzących zajęcia edukacyjne o każdym wyjściu uczestników
z Wystawy, które ma miejsce przed zakończeniem wydarzenia.
20. Centrum Nauki EXPERYMENT nie jest zobowiązane do zapewniania Zamawiającemu
oraz uczestnikom wydarzenia innych świadczeń, takich jak np. podarunki, poczęstunek,
napoje lub transport.
21. Poczęstunek dla uczestników Popularnonaukowych Warsztatów Okolicznościowych
organizuje Zamawiający na własny koszt i odpowiedzialność. Konsumpcja odbywa się
wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Centrum Nauki EXPERYMENT nie zapewnia serwetek,
naczyń, sztućców ani nie udostępnia do użytku znajdującej się w salce lodówki.
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w kasach Experymentu można odebrać bezpłatne zaproszenia na wydarzenie

22. Wszystkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia stanowisk lub wyposażenia salek, w których

odbywają się Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe oraz poczęstunek,
Zamawiający i uczestnicy warsztatów zobowiązani są niezwłocznie zgłosić pracownikom
Centrum Nauki EXPERYMENT.
23. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych zasad. Zmienione zasady zostaną
podane do wiadomości publicznej na stronie https://experyment.gdynia.pl/ oraz w kasach
Centrum.

