Születésnapi gyerekzsúr? LEGO®!
Irány a Campona Kocka Park, ahol építünk a fantáziádra és egy remek születésnapi partival lepünk
meg!
Amit nyújtani tudunk:
1. Tematikus születésnapi témák, melyekből kedvedre válogathatsz.
2. Feldíszített szülinapi különterem, ahol a barátaid fogadhatod.
3. Önfeledt szórakozás, építés, játék kifulladásig a tengernyi LEGO kocka között.
4. A szülőknek jóleső nyugalom és az a tudat, hogy gyermekük jó helyen és jó
kezekben van ezen a jeles napon.

Tematikus születésnapi programjaink:
1. Légy te is igazi Disney hercegnő!
2. Látogasd meg barátaidat Heartlake cityben!
3. A LEGO legyen Veled! Star Wars rajongók előnyben!
4. Robogj végig a KockaParkban – leendő masinisztáknak kötelező!
5. Pörgős Party Spinjitzu mestereivel- Ninjago fanoknak
6. Alkoss szögletesen! - a Minecraft jegyében
7. Irány a Roxfort kastély!- Harry Potter témakörében

Hogy zajlik a születésnapi programunk?
1. Ismerkedjünk meg egymással! – Bevezetés.
2. Hol is vagyunk most? - Játékos tárlatvezetés.
3. „Itt a torta, hol a torta..??” – Terepmunka a javából: élmény- és tortagyűjtés a LEGO® forgatagban.
4. Építsünk együtt! – Építős feladatok a születésnapi témának megfelelően.
5. „Kockás” tortabontás és ajándékozás a megterített asztal mellett. – Vendéglátás, ajándékozás.
6. Készítsd el és vidd haza saját ajándékod! – Nálunk nemcsak az ünnepelt kap ajándékot!☺

Tudnivalók - kérjük, figyelmesen olvassák el!:
•

A tematikus születésnapok lebonyolítását 5 éves kortól vállaljuk.

•

A születésnapok időtartama 3 óra, a különtermet is ennyi időre tudjuk biztosítani, de a
belépéskor kapott karszalaggal a kiállítás és a LEGO® játszóház a születésnapi zsúr után is
tovább látogatható, akár egészen zárásig, úgy, hogy a teremben lévő kabátokat, csomagokat ki
kell hozni a játéktérbe és az ott lévő ruhatárban kell ezeket elhelyezni.

•

Kezdésként elsősorban a 10.30 és a 15:00 időpontokat javasoljuk. Legkorábban 10 órakor,
legkésőbb 16 órakor tudunk szülinapi programot kezdeni az elő- és utómunkálatokra való
tekintettel.

•

Kérjük, hogy abban az esetben, ha a szülinapra meghívott vendégek nem jönnek meg időben,
akkor a szülinapos egyik hozzátartozója várja be a később érkezőket a pénztárnál és vezesse
be a gyerekeket a terembe.

•

A születésnapos és annak Max. 2 felnőtt kísérője a mi vendégünk, amennyiben min. 10 fizető
gyermek érkezik. Ha 10 gyermeknél kevesebb érkezik a születésnapra, úgy a szülinapos
gyermeknek és szüleiknek is ki kell fizetniük a per fő árat.

•

Születésnapot min. 6 gyermek esetén áll módunkban megszervezni, ha ennél kevesebben
jönnek el végül, akkor is ki kell fizetni ezt az árat.

•

A születésnapok alkalmával érkező 1-3 év közötti vendég gyerekeknek a belépőjegy ára:
1.190.-Ft. 1 év alatt ingyenes.

•

A gyerekekkel – 1 fő animátor folyamatosan együtt van és segíti őket, hogy szórakozásuk
gondtalan legyen.

•

A születésnapi foglalást 10.000.-Ft előleg befizetésével tekintjük véglegesnek, mely összeg
természetesen jóváírásra kerül a végösszeg elszámolásakor. A foglalót a helyszínen lehet
fizetni – ekkor a nyomtatott születésnapi meghívókat is átadjuk.

•

Amennyiben a születésnap esetleg elmarad és a lemondás a kitűzött dátum előtti 7 napban
történik, úgy a 10.000.-Ft foglalót nem áll módunkban visszaadni kivéve, ha orvosi igazolást
mutatnak be a fennálló egészségügyi problémáról. Ez esetben, illetve, ha a lemondás 8-14 nap
között történik, a foglalót nem adjuk vissza, de időpont módosítást elfogadunk egy másik
dátumra.

•

A megfelelő felkészültségű animátort akkor tudjuk biztosítani a programhoz, ha minimum 2
héttel az esemény előtt tudjuk a kitűzött dátumot.

•

A teljes születésnapi ár tartalmazza a belépőjegy árát, az animátor munkáját, - az elő- és
utómunkálatokat, a szülinapon résztvevő gyerkőcök hazavihető ajándékait, a terembérlést, a
születésnapi meghívót, az evőeszközökkel, tányérokkal, poharakkal megterített asztalt és a 27
%-os ÁFA-t.

•

Ha a meghívott – vendég - gyermekek szülei is belépnének a Campona Kocka Park területére,
úgy számukra is belépőjegyet kell váltani, melynek díja 1.190.- Ft/fő.

•

Az enni- és innivalókat tetszés szerint be lehet hozni a Campona Kocka Parkba, de kérjük, hogy
mind a tortáról, mind egyéb süteményekről a vásárlásnál kapott számlát hozzák magukkal egy
esetleges ellenőrzés esetére.

•

Tűzvédelmi okokból a tortára tűzijáték nem tehető, kizárólag gyertya.

•

Lehetőség van a standard – általunk biztosított - teríték helyett tematikusszülinapi készletet is
hozni, de ez esetben ezt előre érdemes jelezni és a születésnap megkezdése előtt – optimális
esetben – 30 perccel megérkezni, hogy ezeket fel tudjuk tenni az asztalokra. A hozott teríték
miatt nem áll módunkban az alapárat csökkenteni.

•

Egyes programelemek esetleges kihagyása esetén nem áll módunkban árat csökkenteni.

•

Annak ellenére, hogy kollégánk jelen van az ünneplő csoporttal, a szülinapon részt vevő
gyermekekért a felelősséget - és a házirend betartatását - az ünnepeltet kísérő szülők vállalják.

Árak:
Alapár:

19.000.-Ft / max. 3 óra (Ez létszámtól függetlenül fizetendő) A

feldíszített szülinapos terembérlés és a terítés díját foglalja magában.

Alapáron felül, a létszám alapján:

3.600.-Ft /résztvevő gyermek (Létszámtól függően fizetendő.) (A
szülinapos gyermek + 2 fő felnőtt kísérőjének belépése díjtalan min. 10 fizetett gyermek esetén. )
Kísérő felnőtt jegy ár:

1.190.-Ft / fő (A születésnapra érkező gyerkőcök szülei számára
szükséges jegyet váltani, amennyiben ők is itt kívánnak maradni az esemény ideje alatt.)
1-3 év közötti vendég gyermekjegy ár: 1.190.-Ft/fő (1 év alatt ingyenes.) Bármilyen kérdés illetve időpont
foglalás esetén, keressenek minket bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefon: +36 (31) 781 3470
E-mail: info@kockapark.com

