REGULAMIN VVYNAJMU SAL
W GENTRuM KoNFERENGYJNYM WRocŁAWsK|EGo

PARKu PRzEMYsŁowEGo

obowiązuje od 1 marca 2011 r.
Regulamin określazasady wspołpracypomiędzy centrum KonferencyjnymWrocławskiego
Parku Przemysłowego(CK WPP) zwanym da|ejWynajmującym,a każdym podmiotem
dokonującym rezerwacji sa| w cK WPP, zwanym da|ej Najemcą
,1' Usługa wynajmu sa| po|ega na udostępnianiu sa| z|oka|izowanych w

Centrum

KonferencyjnymWrocławskiegoParku PrzemysłowegoWe Wrocławiuprzy u|. Fabrycznej 10'
jest Dozame| Sp. z o.o.' Wraz z dostępnym wyposażeniem,na
którego Właścicie|em
konferencje, spotkania oraz szkolenia wraz z moż|iwością
korzystania z usługdodatkowych,
w tym m.in.przenv kawowychi lunchu.

2 . Wynajemsa| w cK WPP jest moż|iwyprzez 7 dni w Ęgodniu w godzinach7:00 - 22:00.sa|a
jest udostępnianaNajemcyna godzinęprzed usta|onymrozpoczęciemspotkania'
Rezenivacja sa| dokonywana jest przez Najemę drogą mailową konferencje@wpp.wroc.p|,
faksem nr 71 35 65 525 |ub za pomocą formu|arza rezerwacji dostępnego na stronie
internetowejWynajmującego:www.konferencje.wpp.wroc.p..
4 . Bezkosztowe anu|owanie rezerwacji sa|i i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych

moŹ|iwe jest do 7 dni roboczych pzed

rea|izacją spotkania. Rezygnacja musi zostać

zgłoszonaWynajmującemudrogą mai|ową konferencje@wpp.wroc.p|
|ub faksem nr 71 35
65 525.
W przypadku rezygnacji z organizacji spotkań w terminie krótszym niŻ 7 dni roboczych,
obciąŻa się Najemcę 50% kosztem Wynajmu. W przypadku rezygnacji pzez Najemcę z
organizacji spotkań od 48 godzin do godziny rozpoczęcia |ub nie zgłoszenia się,
odszkodowanie wynosi 70% kwoty na|eżnej Wynajmującemu za wynajem i zamówione
usługidodatkowe.
Wynajmujący,w uzasadnionych p|zypadkach, ma prawo do odstącienia od roszczeń z tytutu
rezygnacji z organizaąi spotkań, opisanych w pkt. 5 niniejszego Regu|aminu.
7 . opłata za sa|ę i dodatkowe usługi zamówione pŻez Najemcę na|iczana jest zgodnie z
dokonaną przez Najemcę rezerwacją i zamóWieniem oraz aktua|nym cennikiem usług
zamieszczonym na stronie internetowejCK WPP: http://www.
pl
konferencje_wpp.wroc.
8 . Korzystanie w CK WPP z własnego cateringu |ub senivisu kawowego moż|iwejest tylko po
otrzymaniupisemnegopozwoleniaod CK WPP.

9. Najemca zobowiązuje się do używania sali konferencyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem,
przestrzegając W szczegó|ności postanowienia niniejszego regu|aminu oraz pŻepisy bhp i
ppoż.
10. Bez zgody cK WPP Najemca nie moie wprowadzaćŻadnychzmian w udostępnionejsa|i
konferencyjnej,w tym W szczegó|ności umieszczaó W sposób trwałyznaków graficznych
oraz dokonywaÓ zmian W aranŻaąi wnętrza sali konferencyjnej.
11. Najemca nie jest uprawnionydo oddania sali konferencyjnejdo korzystaniaosobom tzecim
bez zgody CK WPP wyrażonejna piśmie.
12. W wynajętej sa|i obowiązuje całkowity zakaz pa|enia tytoniu i spożywania napojów
alkoholowych.
.13.Ze sprzętu będącego na Wyposażeniusa|i moŹna korzystaćty|ko na terenie sa|i.
14. Najemca opuszczając sa|ę po zakończeniu spotkania zobowiązany jest przekazać jąwraz z
Wyposażeniem osobie odpowiedzia|ną ze strony cK WPP za wynajem do usta|onej z
Wynajmującymgodziny,w takim stanie,w jakim sa|azostałaoddana do użytku.
15. Najemca zobowiązany jest do poinformowania i uzyskania zgody Wynajmującego w razie
konieczności pzedłużenia spotkania. Najemca zostanie obciążony za kaŻdą dodatkową
rozpoczętą godzinę wynajmu kosŹem zgodnym z cennikiem cK WPP' zawańym na stronie
pl.
www.konferencje.wpp.wroc.
16' Najemca ponosi pełnąodpowiedzia|nośóza szkody i usterki powstałew trakcie użytkowania
przez niego sa|i konferencyjnej izostanie obciążony pełnymikosfami naprawy uszkodzeń
jej użytkowania.
sa|i powstałychw wyniku niewłaściwego
17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzia|nościza rzeczy Najemcy pozostawione bez opieki na
terenieCK WPP.
'18.Dokonanie rezerwacji sa|i oznacza
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akceptację niniejszego Regu|aminu.
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