NAROZENINY
Cena balíčku:

2 750 Kč

V ceně jsou 3 kola lasergame,
narozeninová výzdoba a 30 minut
na ostatních hrách (fotbálek,
kulečník, simulátor, atd.). Dále v
ceně 1x brambůrky, 1x křupky, 1x
popcorn + 1x dětské šampaňské.

Trvání minimálně:
Počet dětí:

2h
6-10

- max. do 15 dětí (střídáme je při hrách)

Věk:

5 let +

Oslava řízená

Nápoje a ostatní konzumace nejsou
součástí ceny za oslavu, jsou hrazeny
zvlášť.
Po domluvě s rodiči na stůl ještě
před příchodem dětí připravujeme
oblíbené litrové džbánky s ledovými
čaji (75 Kč/l), které dle domluvy
postupně během oslavy doplňujeme.
Dětem je možné nakonec nebo
v průběhu akce upéct pizzu z naší
nabídky (od 130 Kč).

Jak probíhá?
Připravíme narozeninový stůl a pak v domluvený čas přebíráme do naší
péče oslavence a jeho hosty. Je na rodičích, jestli v aréně zůstanou a
dají si v klidu kávu nebo jen děti předají a po oslavě se pro ně vrátí - my
je určitě nejméně 2h potřebovat nebudeme. Prosíme o včasný příchod
(15 minut před začátkem oslavy) – hrát musíme začít v čas rezervace.
Pokud budete mít zájem, pošleme na e-mail pozvánku k rozeslání pro
Vaše hosty.

Použití papírových konfet
je možné pouze po domluvě
s obsluhou. Použití
pěnových, voskových
a jiných konfet je zakázáno.

Po přivítání a seznámení dětí s programem, prostředím a hlavně
pravidly lasergame hrajeme první kolo v aréně. Poté děti předají
oslavenci dort, sfoukneme svíčky (pokud si nedonesete vlastní, za
poplatek jsou k dispozici na baru) a dortem doplníme energii pro
druhou hru v aréně. Při další pauze předáme dárečky a připijeme
dětským šampíčkem. Potom hrajeme poslední kolo v aréně. Děti
mohou ještě po oslavě 30 minut využívat zdarma ostatní volné herní
prvky a oslavu tím zábavně zakončit.

Na oslavu Vám můžeme objednat
dort (od 650 Kč) dle přání nebo
rautové pohoštění od našeho
prověřeného dodavatele. Donést si
ale můžete i vlastní dort a menší
občerstvení.
Nápoje, šampíčka a slané pochutiny
jsou k přikoupení na baru (není možné
si do baru nosit vlastní).
Pokud budete chtít prostor vyzdobit
nějakým speciálním motivem (např.
oblíbeným hrdinou), napište nám
e-mail. Speciální výzdobu buďto
zařídíme samostatně (ceny se
pohybují dle ceníku dodavatelů),
nebo nazdobíme stůl Vámi
přinesenými dekoracemi.

Kontakt: Jindřich Hájek

Pokud si chce skupina zahrát další kolo lasergame ještě po skončení
řízené oslavy, po domluvě s obsluhou je možné další hru přikoupit.
Po oslavě u nás můžete ještě v klidu posedět a dopít kávu.
Pokud potřebujete stůl i pro rodiče (větší skupina), je třeba provést
včasnou rezervaci. U řízené oslavy sedí rodiče u jiného stolu než děti.
Prosíme o nezasahování do oslavy, abychom stihli s dětmi vše
potřebné.
Těšíme se na vás!
Oslava neřízená
Pokud nechcete oslavu řízenou, ale narozeniny byste u nás přesto oslavit
chtěli, neřízená oslava je pro Vás správnou volbou! Stůl Vám dle potřeby
připravíme a nazdobíme a zapůjčíme potřebné nádobí. Paušální poplatek
za pronájem stolu činí 250 Kč. Ceny za hry i konzumace odpovídají
ceníku.

hajek@funspace.cz

www.funspace.cz

telefon: 704 269 830

