Regulamin organizacji imprez
1 – Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie
Regulaminu Ogólnego Hangaru 646. Każdego
Uczestnika imprezy obowiązują reguły
zawarte w każdym z regulaminów Hangaru
646.
2 – Organizacją imprez, które odbywają się
w jednej z sal Hangaru 646, zajmuje się
Gravity Park Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Goplańskiej 35, 02954
Warszawa, tel. 22 299 54 59 zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze
przedsiębiorców, pod nr 0000514593,
wpisana w rejestrze REGON pod nr 147296989,
o numerze NIP 9512380720, zwana dalej
organizatorem.
3 – Wstępnej rezerwacji terminu na wynajęcie
jednej z sal w Hangarze 646 można dokonać
osobiście, pod numerem telefonu 22 299 54 59
lub e-mailowo pod adresem info@hangar646.pl.
4 – Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona
wpłatą zaliczki przez PayU w ciągu 48 godzin
od daty otrzymania e-maila potwierdzającego
wstępną rezerwację. Niedokonanie wpłaty
w terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
5 – Cena zorganizowania imprezy uzależniona
jest od wybranego zakresu usług.
6 – Minimalna kwota zaliczki wynosi 50%
zamówionej usługi.
7 – Zaliczka jest bezzwrotna i zostaje wliczona
w ostateczny koszt usługi.
8 – Wpłata zaliczki jest jednoznaczna
z akceptacją warunków regulaminu.
9 – Całkowite rozliczenie następuje w dniu
imprezy, bezpośrednio po jej zakończeniu, chyba,
że zostanie ustalone inaczej. Zamawiający
zobowiązany jest potwierdzić ilość Uczestników
nie później niż 7 dni przed datą organizacji
imprezy. Ostateczny koszt usługi kalkulowany
jest na podstawie zadeklarowanej ilości
uczestników, za wyjątkiem sytuacji, w której
liczba Uczestników zostanie powiększona.
10 – Korzystać z infrastruktury sportowej
mogą wyłącznie Uczestnicy imprezy.
11 – Podczas imprezy sala pozostaje
wyłącznie do dyspozycji zaproszonych gości.

12 – Czas rozpoczęcia i zakończenia
imprezy liczony jest od ustalonej godziny.
Uczestnicy mogą wejść do sali 15 minut przed
rozpoczęciem imprezy oraz muszą opuścić
salę do 15 minut po jej zakończeniu - dłuższe
pozostanie w sali traktowane jest jako
przedłużenie imprezy i jest związane
z dodatkowymi kosztami.
13 – Przedłużenie imprezy jest możliwe jedynie
w przypadku braku kolejnej rezerwacji. Koszt
ustalany jest indywidualnie na podstawie
obowiązującego cennika.
14 – Organizator zapewnia animatora do
prowadzenia aktywności sportowych, który
nie sprawuje opieki wychowawczej nad
Uczestnikami imprezy.
15 – Organizator nie zapewnia usług
kelnerskich.
16 – Organizator zapewnia zastawę zgodną
z wybranym pakietem jedynie dla Uczestników
imprezy. Zastawa dla dodatkowych osób
objęta jest dodatkową opłatą.
17 – Za ewentualne szkody na osobach lub
mieniu spowodowane przez Uczestników
imprezy odpowiadają Rodzice/Opiekunowie
lub Zamawiający.

