Regulamin rezerwacji terminów i przeprowadzania
warsztatów malowania szklanych ozdób
1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji terminów warsztatów malowania szklanych
ozdób przeprowadzanych przez firmę ARMAR s.c. Marek Długosz, Arkadiusz Zięba oraz
zwiedzania zakładu produkcyjnego mieszczącego się w Bęble przy ul. Lasek 51.
2. Regulamin dotyczy biur podróży, pośredników turystycznych i innych podmiotów (zwanych
Zamawiającym) dokonujących rezerwacji terminu na rzecz innej instytucji – przedszkola,
szkoły, firmy, stowarzyszenia, innej grupy zorganizowanej.
3. Ostateczne rezerwacje terminów są możliwe jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu
i przesłaniu podpisanego egzemplarza pocztą na adres firmy ARMAR lub skanu emailem.
4. Dokonując rezerwacji terminu warsztatów i zwiedzania Zamawiający podaje dzień i godzinę
przyjazdu grupy, dla której zamawia termin oraz wiek i liczbę uczestników zajęć.
5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania pisemnie firmy ARMAR
o odwołaniu przyjazdu lub istotnej zmianie liczby uczestników, jednak nie później niż na 21
dni przed terminem przyjazdu.
6. W przypadku nieodwołania rezerwacji w ww. terminie lub niestawiennictwa grupy,
Zamawiający upoważnia firmę ARMAR do wystawienia faktury tytułem opłaty karnej w kwocie
1000 zł brutto i zgadza się opłacić ją bez protestu w podanym na fakturze terminie.
7. Do czasu uregulowania płatności firma ARMAR ma prawo odmówić przeprowadzenia innych
warsztatów dla Zamawiającego, któremu wystawiono fakturę tytułem opłaty karnej.
8. Warunki rezerwacji inne niż podane powyżej wymagają pisemnego potwierdzenia pod
rygorem nieważności.
Program warsztatów i zwiedzania zakładu produkcyjnego
1. Warsztaty odbywają się w salach na terenie fabryki firmy ARMAR.
2. Uczestnicy zajęć oraz pozostałe osoby towarzyszące – opiekunowie grup, piloci wycieczek,
wychowawcy, rodzice, kierowcy – zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do
poleceń pracowników zakładu.
3. W ramach warsztatów firma ARMAR zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość
samodzielnego udekorowania farbami i/lub brokatami wybranej szklanej ozdoby – bombki
choinkowej, jajka wielkanocnego lub szkła witrażowego – oraz przedstawienie procesu
produkcji baniek choinkowych.
4. Uczestnicy zajęć mogą bezpłatnie obejrzeć film prezentujący wytwarzanie ozdób i zwiedzić
zakład pod przewodnictwem pracownika fabryki.
5. Opiekunowie grup zobowiązani są do powiadomienia przed wejściem na teren zakładu
o wszelkich uczuleniach na środki chemiczne używane w fabryce lub jakichkolwiek innych
przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach.
6. Zwiedzający proszeni są o natychmiastowe zgłaszanie skaleczeń, innych urazów lub
dolegliwości spowodowanych wykorzystywanymi środkami chemicznymi.
7. Fotografowanie lub filmowanie pracowników zakładu wymaga każdorazowo zgody tych osób.
8. Pracownicy fabryki upoważnieni są do wyproszenia osoby przeszkadzającej
w przeprowadzeniu warsztatów lub w pracy zakładu, zachowującej się agresywnie, brudzącej
lub uszkadzającej mienie fabryki lub innych osób, będącej pod wpływem alkoholu albo
środków odurzających.
9. W zakładzie obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, w tym palenia tytoniu.
10. Odpowiedzialność za przedmioty uczestników zajęć pozostawione w fabryce oraz za szkody
spowodowane przez niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą opiekunowie grup.
11. Firma ARMAR nie odpowiada za szkody będące następstwem niestosowania się do
postanowień regulaminu.
Potwierdzam zapoznanie się z treścią i akceptację regulaminu
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data i podpis Zamawiającego

