OGÓLNE WARUNKI UMOWY I ŚWIADCZENIA USŁUG GRUPY FANTASY
Zamówienie usług – Ogólne Warunki Umowy - Realizacja Umowy
ZASADY świadczenia usług i udostępniania ATRAKCJI w tzw. kilku krokach:
Krok 1. Pobrać i wypełnić formularz zamówienia.
Krok 2. Przesłać do naszej firmy wypełniony formularz zamówienia wraz z dokumentami
potwierdzającymi dane podmiotu zamawiającego (dokumenty firmy: wpis do Ewidencji Działalności
Gospodarczej lub wypis z KRS, NIP i REGON - oświadczenie do wystawienia faktury za usługę bez
podpisu odbiorcy, oraz podać niezbędne dane do wystawienia faktury VAT i wskazać formę płatności).
Krok 3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia, zostanie sporządzona przez nas
umowa, podpisana i przesłana do podpisania.
Krok 4. Wpłacić ZADATEK (od wpłacania zadatku mogą być zwolnione instytucje budżetowe i inne
informacje w toku konsultacji) w wysokości 50% wartości usługi (brutto) podanej w podpisanej
umowie.
Krok 5. Przesłać do naszej firmy podpisaną umowę, wraz z potwierdzeniem wpłaty ZADATKU
(dokument uzasadniający zwolnienie od zadatku).
Krok 6. Przygotować teren pod urządzenia i następujące (odpowiednie) warunki:
Podłoże pod ustawienie urządzeń powinno być równe, oczyszczone z ostrych przedmiotów (kamienie,
szkła, wystające przedmioty), które mogłyby uszkodzić urządzenia lub zagrozić bezpieczeństwu
bawiących się imprezowiczów (najlepiej trawiaste).
Teren (powierzchnia) gdzie ustawione ma być urządzenie lub urządzenia powinien być odpowiednio
większy od rozmiarów urządzenia (miejsce na szatnie i wejście, oraz dla innych uczestników), mogą w
pobliżu rosnąć drzewa, urządzenia jednak trzeba zabezpieczyć przed silnym wiatrem (poprzez wbite
pale w podłoże, przywiązanie do drzew, słupów itp.).
Z uwagi na wagę urządzeń, zamawiający musi zapewnić możliwość wjazdu samochodu dostawczego z
przyczepą.
Dysponujemy przedłużaczami jednofazowymi o długości do 50m do każdego urządzenia, jednak najlepiej, aby
w pobliżu urządzeń był dostęp do źródła napięcia jednofazowego 230 V, zabezpieczonego wyłącznikiem nad
prądowym min. C10 lub B16 (przynajmniej 2KW/ 230V/16A) najlepiej kilku źródeł (w zależności od ilości
planowanych urządzeń).
Jednak najlepiej jest, aby w pobliżu w/w urządzeń był dostęp do źródła napięcia elektrycznego trójfazowego
tzw. SIŁA 3x230 V, zabezpieczonego wyłącznikiem nad prądowym min. C16 lub B25 (tj.400V/ 25A) lub kilku
źródeł (w zależności od ilości planowanych urządzeń).
Do Małej Gastronomi do Lodów Włoskich oraz GOFRÓW oraz na duże imprezy powyżej 3 ATRAKCJI
potrzebne jest źródło napięcia elektrycznego trójfazowego tzw. SIŁA 3x230 V, zabezpieczonego
wyłącznikiem nad prądowym min. C16 lub B25 (przynajmniej po 5 kW / 400V/ 25A).
Na większe imprezy gdzie zamawiane są zestawy powyżej 3 urządzeń posiadamy przedłużacze trójfazowe tzw.
SIŁOWE (prąd max. 25A)(tj. na 400V/ 25A) o długości 50m i rozdzielnice siłowe 400V na 230V, z których
możemy zbudować linie zasilania do urządzeń – wówczas jest mniejszy spadek napięcia oraz mniejsza plątanina
kabli.
Jednak najlepiej, aby w pobliżu w/w urządzeń był dostęp do źródła napięcia trójfazowego 3×230 V,
zabezpieczonego wyłącznikiem nad prądowym min. C16 lub B25 (tj.400V/ 25A) najlepiej kilku źródeł (w
zależności od ilości planowanych urządzeń).
Jeżeli odległość od źródła zasilania do najbliższej atrakcji jest większa niż 50m, prosimy o poinformowanie nas o
tym podczas składania zamówienia.
W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniego źródła zasilania przez organizatora możemy
zapewnić agregaty prądotwórcze, lecz trzeba to wcześniej uzgodnić. Wiąże się to jednak z dodatkowymi
kosztami i musi stanowić zapis w umowie.
.

Krok 7. Realizacja Umowy.
Spełnienie wszystkich powyższych kroków zagwarantuje Państwu przyjęcie zamówienia i
realizację Umowy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Właściciele GRUPY FANTASY

„Wspaniała zabawa przez aktywny wypoczynek"

