Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych
Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie
nowoczesne, w pełni wyposażone sale
szkoleniowe do wynajęcia w systemie
godzinowym lub całodziennym. Polecamy do
wykorzystania na spotkania biznesowe,
imprezy i przyjęcia okolicznościowe. W
zależności od charakteru spotkania do 30- 40
osób. W salach dostępny jest internet, pełne
wyposażenie prezentacyjne i zaplecze
kuchenne.

Sala szkoleniowa 15 m

Usługi wliczone w cenę Sal:





Profesjonalna, miła i rzetelna obsługa
Możliwość aranżacji sali według potrzeb
Internet bezprzewodowy
Tablice typu flipchart

Sala szkoleniowa 40m

Cennik Sal Szkoleniowych
Mała Sala (15m)

Duża Sala (40m)

1 dzień - 8h

350 PLN + VAT

400 PLN + VAT

1/2 dnia - 4h

175 PLN + VAT

200 PLN + VAT

1 godzina

45 PLN + VAT

50 PLN + VAT

W przypadku rezerwacji większej ilości dni szkoleniowych możliwość ustalenia cen indywidualnie.
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Proponowane usługi dodatkowo płatne
Usługa
Blok do flipchart
Projektor multimedialny
Przerwy kawowe

Cena
15 PLN + VAT
10 PLN / h + VAT
1 przerwa 5PLN/ osoba

Studio Karier - świetnie zlokalizowane w samym centrum Pruszkowa,
przy ul. Kraszewskiego – głównym miejskim deptaku, przy którym mieszczą się
najważniejsze urzędy, instytucje i banki.
Bardzo dobry dojazd z Centrum Warszawy ok. 35 min kolejką WKD.
Droga do przystanku WKD ok. 300m

Studio Karier
05- 800 Pruszków
ul. Kraszewskiego 32 / 2 piętro
Tel. (22) 661 41 41
kontakt@studiokarier.pl
www.studiokarier.pl
Studio Karier, Pruszków 05-800 ul. Kraszewskiego 32, tel. 22 661 41 41,
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REGULAMIN WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH
Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Studio Karier, zwanej dalej
Najemcą a każdym podmiotem dokonującym wynajmu Sali Szkoleniowej w Studio Karier
w Pruszkowie, przy ul. Kraszewskiego 32, zwanej dalej Wynajmującym.
1.

2.
Wstępnej rezerwacji sali szkoleniowej można dokonać na stronie internetowej
www.studiokarier.pl w zakładce kontakt, telefonicznie pod nr (22) 661 41 41 lub mailowo
na adres kontakt@studiokarier.pl
3.
Ostatecznej rezerwacji należy dokonać przesyłając wypełniony Formularz
Zamówienia na adres mailowy: kontakt@studiokarier.pl, który znajduje się na stronie
internetowej www.studiokarier.pl.
4.
Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest prze firmę Studio Karier drogą
telefoniczną lub mailową w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji.
Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez firmę Studio Karier jest równoznaczne z
rezerwacją podanego terminu.
5.
Bezkosztowe anulowanie rezerwacji Sali i rezygnacja z zamówionych usług
dodatkowych możliwe są do 7 dni roboczych przed realizacją szkolenia/spotkania.
Rezygnacja musi zostać zgłoszona Wynajmującemu drogą mailową
kontakt@studiokarier.pl lub telefonicznie pod nr (22) 661 41 41. W przypadku rezygnacji
w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych, obciąża się Najemcę pełnym kosztem
wynajmu oraz zamówionych przez niego usług dodatkowych.
6.
Opłata za salę i dodatkowe usługi jest naliczana zgodnie z rezerwacją, oraz
wypełnionym formularzem zamówienia, niezależnie od faktycznego czasu wykorzystania
sal i dodatkowych usług przez Najemcę z wyłączeniem pkt 7 niniejszego regulaminu.
7.
W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, Wynajmujący uprawniony jest
do naliczania dodatkowej opłaty za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę najmu, według
cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.studiokarier.pl.
8.
Najemca może korzystać z własnego serwisu kawowego i cateringu, zasady
korzystania do uzgodnienia pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.
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9.
Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe
powstałe w wynajmowanej Sali i zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy
uszkodzeń sali powstałych w wyniku niewłaściwego jej użytkowania.
10. Faktura VAT wystawiana jest przez Wynajmującego po wykonanej usłudze z
czternastodniowym terminem płatności. Płatności należy dokonywać na numer rachunku
podany na fakturze.
11. W przypadku, gdy zostanie przekroczony termin płatności wystawionych faktur,
przy kolejnych rezerwacjach będzie wymagane uregulowanie z góry całej opłaty za
usługę.
12. Wynajmujący informuje a Najemca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie
przeterminowane wierzytelności powstałe wskutek nieopłacenia faktur przez Najemcę
zostaną przekazane firmie windykacyjnej.
13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam i ulotek dotyczących
usług prowadzonych przez firmę Studio Karier, które są integralnym elementem
wyposażenia sal.
14. Studio Karier nie ponosi odpowiedzialności za jakość prezentowanych i
wykorzystywanych podczas Wydarzenia materiałów.
15.

W budynku przy ul. Kraszewskiego 32 obowiązuje całkowity zakaz palenia.

16.

Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

17. Studio Karier zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego
regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzone na bieżąco do treści Regulaminu i
publikowane na stronie www.studiokarier.pl , przy czym w okresie trwania najmu
obowiązuje dotychczasowa treść regulaminu.
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FORMULARZ REZERWACJI
1. Dane osoby REZERWUJĄCEJ salę
Imię i Nazwisko:
Adres e-mail:

Telefon:

2. Dane do FAKTURY VAT:
Nazwa firmy:
Ulica i numer:
Miejscowość i kod:

NIP:

3. Data rezerwacji i liczba uczestników
Data od:

Data do:

Godzina od:

Godzina do:

Liczba uczestników:

Liczba trenerów:

Stawka za godzinę:

Suma godzin:

Koszt całkowity:

4. Szczegóły rezerwacji /zaznacz X wybrane opcje/

Tablica filpchart, pisaki
Blok do flipchart
Projektor multimedialny
Przerwy kawowe

SALA MAŁA 15 m2

SALA DUŻA 40 m 2

w cenie

w cenie

15 PLN + VAT

15 PLN + VAT

10 PLN / h + VAT

10 PLN / h + VAT

1 przerwa 5PLN/ osoba

1 przerwa 5PLN/ osoba

5. Warunki płatności i realizacji zamówienia:
Należność za zajęcia zobowiązujemy się uregulować przelewem na podstawie faktury VAT w
terminie 14 dni licząc od daty jej wystawienia.
Podpisując Formularz potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Wynajmu Sal
Szkoleniowych dostępnym pod adresem www.studiokarier.pl i akceptuję go.
* Oświadczam, że jestem upoważniony do podpisywania niniejszego zamówienia w
imieniu rezerwującego.
Data:

Podpis:

Pieczątka:

Wypełniony Formularz Rezerwacji prosimy przesłać drogą mailową kontakt@studiokarier.pl
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji w tym danych osobowych przez firmę
Studio Karier w celu zrealizowania usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.(Dz. U. Nr 133 z 1997 r.)
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