Regulamin popularnonaukowych warsztatów okolicznościowych
w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu
§1
Postanowienia ogólne i organizacja zajęć
1. Podczas Popularnonaukowych Warsztatów Okolicznościowych Rezerwujący lub
wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia bierze odpowiedzialność za zachowanie oraz
bezpieczeństwo uczestników wydarzenia.
2. Rezerwujący lub wyznaczona przez niego osoba są jednocześnie opiekunami uczestników
wydarzenia. Rezerwujący lub wyznaczona przez niego osoba zobowiązani są również do
zapewnienia drugiego opiekuna uczestników wydarzenia.
3. Drugi opiekun uczestników wydarzenia będzie zgłaszany podczas odbioru biletów i
zobowiązany jest do podpisania zgody na formularzu otrzymanym przez Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy.
4. Nowoczesności Młyn Wiedzy (dalej CNMW) zapewnia Rezerwującemu:
• salę z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów (komputer,
projektor, stoły, krzesła, oświetlenie) i przystosowaną do przygotowania poczęstunku
(stoły, krzesła, ozdoby urodzinowe),
• przebranie jubilata/solenizanta na czas urodzin w strój naukowca (fartuch, okulary gogle laboratoryjne). Pozostali uczestnicy podczas warsztatów mają również
zapewnione okulary - gogle laboratoryjne,
• specjalnie przygotowany dla uczestników warsztat zamknięty,
• osoby prowadzące zajęcia.
5. Na terenie CNMW zabrania się używania świeczek, rac, fontann tortowych oraz
otwartego ognia itp. Za wyłączeniem zapewnionych przez CNMW.
6. Wyroby wykonane przez uczestników podczas warsztatów stanowią upominek dla
uczestników warsztatu
7. Rezerwujący lub wyznaczona przez niego osoba oraz drugi opiekun powinni stawić się w
CNMW na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia i pozostać na miejscu tak długo,
dopóki pozostaje chociaż jeden uczestnik.
8. Po zakończeniu warsztatu grupa opuszcza CNMW pod opieką Rezerwującego.
9. Rezerwujący lub wyznaczona przez niego osoba jest zobowiązany do uprzedniego
informowania osób prowadzących zajęcia edukacyjne o każdym wyjściu uczestników z
Warsztatu, które ma miejsce przed zakończeniem wydarzenia.
10. CNMW nie jest zobowiązane do zapewniania Rezerwującemu oraz uczestnikom
wydarzenia innych świadczeń, takich jak np. poczęstunek, napoje lub transport.
Poczęstunek dla uczestników Popularnonaukowych Warsztatów Okolicznościowych
organizuje Rezerwujący na własny koszt i odpowiedzialność. Konsumpcja odbywa się
wyłącznie w wyznaczonym miejscu. CNMW zapewnia zastawę jednorazową (talerzyki i
kubki papierowe, łyżeczki) dla każdego uczestnika warsztatu. CNMW nie udostępnia do
użytku znajdujących się w Sali warsztatowej urządzeń.
11. CNMW zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. W takim przypadku
zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie
CNMW.

12. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP oraz
ustalonych zasad i poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia.
13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy zgłaszać się do
osoby prowadzącej zajęcia.
14. szkody powstałe podczas zajęć, wynikające z niedostosowania się do postanowień
niniejszego regulaminu oraz zasad i poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia
odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
15. W przypadku niestosowania się uczestników zajęć do postanowień niniejszego
regulaminu oraz zasad i poleceń wydawanych przez prowadzącego warsztaty, uczestnik
warsztatów może zostać z nich usunięty bez możliwości zwrotu kosztów zakupionego
biletu.
§2
Rezerwacje i płatności
1. Zakup biletu na warsztat okolicznościowy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz innych Regulaminów obowiązujących w Centrum Nowoczesności Młyn
Wiedzy.
2. Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe organizowane są wspólnie przez
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz Rezerwującego zajęcia.
3. Popularnonaukowe Warsztaty Okolicznościowe odbywają się na terenie CNMW, w
terminie
wykupionym
przez
Rezerwującego.
Całkowity
czas
trwania
Popularnonaukowych Warsztatów Okolicznościowych to 2 godziny, na które składają się:
warsztaty edukacyjne, przerwa na poczęstunek oraz wręczanie prezentów.
4. Informacje o dostępnych terminach można uzyskać w systemie sprzedaży biletów online
lub pod numerem telefonu 56 690 490 90. Rezerwacji biletów na Popularnonaukowe
Warsztaty Okolicznościowe można dokonać z maksymalnie 180-dniowym
wyprzedzeniem, lecz nie później niż 12 dni przed planowanym terminem.
5. Koszt Popularnonaukowych Warsztatów Okolicznościowych to 300,00 zł brutto za 10
uczestników oraz 2 opiekunów. Istnieje możliwość zwiększenia liczby uczestników oraz
opiekunów za dodatkową opłatą 20 zł brutto/osobę, przy czym liczba uczestników wraz z
opiekunami nie może przekroczyć 30 osób.
6. Opłaty za zamówienie należy dokonać w ciągu 10 dni od momentu dokonania rezerwacji
za pomocą dostępnego systemu płatności elektronicznej lub kasach CNMW. W
przypadku niewniesienia opłaty w terminie, zamówienie zostaje anulowane.
7. Rezerwacje nieopłacone, można modyfikować (termin, temat, ilość uczestników itp.) nie
później jednak niż do 12 dni przed planowaną wizytą.
8. Rezerwacje opłacone nie podlegają zmianom (terminu oraz tematu) ani zwrotom
biletów.
9. Po opłaceniu rezerwacji istnieje możliwość odebrania w kasie CNMW bezpłatnych
zaproszeń w ilości nie większej niż liczba uczestników warsztatu.
10. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują zapisy w
pozostałych Regulaminach Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

