Zasady warsztatów rodzinnych w Centrum Nauki
EXPERYMENT w Gdyni
1. Warsztaty rodzinne realizowane są na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni i są
dedykowane dla rodzin z dziećmi.
2. Zakup biletu na warsztaty rodzinne odbywające się w Centrum w systemie rezerwacji
możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych zasad oraz REGULAMINU WYSTAWY
CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI dostępnego na stronie internetowej
www.experyment.gdynia.pl
3. Terminy i cennik warsztatów podawany jest każdorazowo na stronie internetowej
www.experyment.gdynia.pl
4. Opłaty za warsztaty należy dokonać w ciągu 1 godziny od momentu dokonania rezerwacji za
pomocą dostępnego systemu płatności elektronicznej.
5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie opisanym w ust. 4 zamówienie zostaje
anulowane.
6. Na podany w systemie rezerwacji adres e-mail osoba zamawiająca otrzyma dokument
sprzedaży i bilety.
7. Nie ma możliwości zwrotów biletów opłaconych.
8. Opiekun dziecka zobowiązany jest stale przebywać razem z dzieckiem i stanowić nad nim
pieczę podczas warsztatów rodzinnych. Opiekun dziecka bierze odpowiedzialność za jego
zachowanie i bezpieczeństwo.
9. Obowiązkiem każdego uczestnika jest utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na stołach
mogą znajdować się wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Duże torby, plecaki oraz
kurtki, czy płaszcze należy pozostawić w szafkach szatniowych.
10. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są stosować się do uwag i zaleceń pracowników
Centrum.
11. Jeżeli uczestnik warsztatów zauważy wadliwy lub uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub
wyposażenie powinien natychmiast zgłosić to prowadzącemu warsztaty.
12. O każdym ryzykownym zdarzeniu (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się
substancji, rozlanie lub rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy
niezwłocznie zawiadomić prowadzącego i podać okoliczności zdarzenia. Uczestnik warsztatu
może samodzielnie uprzątnąć (zetrzeć) jedynie niewielkie ilości rozsypanych, bądź rozlanych
nieszkodliwych substancji.
13. Nie należy uruchamiać żadnych urządzeń oraz wykonywać żadnych ćwiczeń bez uprzedniego
polecenia osoby prowadzącej warsztaty. Podczas warsztatów należy postępować dokładnie
według wskazówek podanych przez prowadzącego.
14. Wszelkie czynności w trakcie warsztatów należy przeprowadzać z zachowaniem należytych
środków ostrożności, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.
15. Zabrania się przenoszenia oraz wynoszenia z sali edukacyjnej elementów wyposażenia,
preparatów, ani innych rzeczy przeznaczonych do przeprowadzenia warsztatów bez wyraźnej
zgody prowadzącego.
16. Podczas warsztatów zabrania się jedzenia i picia. Bezwzględnie nie wolno brać do ust żadnych
substancji i przedmiotów znajdujących się na stanowisku warsztatowym. Substancje
chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą prowadzącego warsztat.
17. We wszystkich sprawach nieobjętych zasadami należy zgłaszać się do osoby prowadzącej
warsztat.

18. Osoby odpowiedzialne za szkody powstałe podczas zajęć, zobowiązane są do ich
naprawienia.

