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Du måste ta med och skanna ditt årskort vid varje besök.
Årskortet gäller i ett år från och med inköpsdatum.
Årskortet är personligt, låna inte ut det till någon annan.
Det går ej att göra återköp på årskort
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Förlorat kort
Om du förlorar ditt årskort så debiteras 80 kr för att få ett
nytt kort med samma utgångsdatum.
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nytt kort med samma utgångsdatum.

Barn på Tom Tits Experiments
Vi bryr oss om barnens säkerhet. Barn under 12 år får aldrig
lämnas själv på Tom Tits Experiment utan sällskap och
övervakning av en vuxen (+18 år). Detta gäller under hela
besöket.
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Café, restaurang och medtagen mat
Du kan äta medtagen mat på angiven plats.
Det är ej tillåtet att som medföljande vuxen sitta i cafét/
restaurangen medan barnet med årskort går runt själv i
huset.
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Kom ihåg att
1. Respektera våra stängningstider.
2. Var försiktig med våra experiment.
3. Respektera anvisningarna från vår personal.
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Om innehavaren av årskortet inte följer våra säkerhets- och
komfortregler behåller Tom Tits Experiment rätten att avvisa
kortinnehavaren eller spärra årskortet. Vid spärrning av
årskort är återbetalning ej möjlig.
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Bring, and scan, your season ticket during every visit.
The season ticket is valid 1 year as from date you bought it.
The season ticket is personal and can not be lend out.
There are no refunds on season tickets.
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The season ticket is personal. Do not lend it out.
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Lost card
If you lose your season ticket you will be charged 80 SEK for a
new card with the same end date as the original card.

Lost card
If you lose your season ticket you will be charged 80 SEK for a
new card with the same end date as the original card.

Children at Tom Tits Experiments
We care about the safety of children. Children below the
age of 12 are never allowed to spend time at Tom Tits
Experiments without the company and supervision of an
adult (+18 years). This applies during the entire visit.
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Café, restaurant and picknic
If you bring your own food, please stick to the assign areas.
It is not allowed to sit in the café/restaurant as an
accompanying adult while the child with an season ticket is
walking around the house.
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Keep in mind
1. Please respect our closing times.
2. Please treat our experiments with respect.
3. Please respect the directions from our staff.
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If the owner of a season ticket does not follow our rules or
instructions from staff, Tom Tits Experiment retains the right
to reject the card holder or to recall the ticket. If season ticket
is recalled repayment in not possible.
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