NAROZENINY
Dětská oslava narozenin

Oslava řízená
Cena:
2 000Kč
(v ceně jsou hry 3kola, lehká

výzdoba a náš “Laserslavič”, který
se o děti v dobu oslavy plně stará)

Trvání min. 2h.
Počet dětí nejlépe 6-10,
- max. do 15ti dětí (střídáme je)

Věk: 5 let - …náct

Nápoje a občerstvení
Co se týká nápojů, šampíčka a
ostatní konzumace (brambůrky,
tyčky, zmrzlina …) nejsou součástí
ceny za oslavu - hradíte zvlášť dle
konzumace skupiny.
Po domluvě s rodiči, na stůl ještě
před příchodem dětí, připravujeme
slané variace dle barové nabídky
(brambůrky, křupky, tyčinky, sladké
kuličky) a např. oblíbené litrové
džbánky s ledovými čaji (55Kč/l),
které dle domluvy postupně během
oslavy doplňujeme.
Nedoporučujeme dětem podávat
velmi sladké limči - coly, fanty ap.
Děti po hře musí více doplňovat
tekutiny a po takto sladkých
nápojích jim nebývá dobře.
Dětem je možné nakonec i upéct
pizzu z naší nabídky (110Kč).

Dort, raut, výzdoba
Na oslavu vám můžeme zařídit i
dort (od 650 Kč) dle přání či nějaké
rautové pohoštěný skrz naše
prověřené dodavatele. Nemáme ale
ani problém s tím, pokud si budete
chtít donést vlastní dort :-)
Nápoje, šampíčka, slané variace ….
k dispozici na baru. (není možné si
do baru nosit vlastní)
Pokud budete chtít prostor vyzdobit
nějakým speciálním motivem (např.
oblíbeným hrdinou), ani tady není
problém. Speciální výzdobu buďto
zařídíme my, či vyzdobíme Vámi
přinesenými dekoracemi (ceny se
pohybují dle ceníku dodavatelů).

Kontakt: Jana Vojíková

Oslava řízená námi
Jak to probíhá :-)
Připravíme narozeninový stůl a poté pak v domluvený čas přebíráme do
naší péče oslavence a jeho hosty. Je na rodičích, zda v aréně zůstanou
a dají si v klidu kávu, či jen děti předají a po oslavě se pro ně vrátí - my
je určitě min. 2h potřebovat nebudeme ;-) Prosíme o včasný příchod
(15min. před začítkem oslavy) - začít musíme včas. Pokud budete mít
zájem, pošleme na e-mail pozvánku k rozeslání pro vaše hosty.
V průběhu oslavy také fotíme, aby děti i rodiče měli svou oslavu
zdokumentovanou. Fotky jsou poté umístěny jako balíček na náš FB
(zde si můžete i prohlédnout naše již uskutečněné oslavy).
Program:
Po přivítání a seznámení dětí s programem, prostředím a hlavně hrou
dáme první kolo v aréně. Poté děti předají oslavenci dort, sfoukáváme
svíčky (pokud si je nedonesete za poplatek jsou v aréně k dispozici) a
samozřejmě doplníme dortem energii pro druhou hru v aréně. Dalším
krokem jsou dárečky a gratulace s přípitkem. Po této pauze hrajeme
poslední kolo v aréně. Děti mohou ještě po oslavě 30min. využívat
zdarma ostatní volné herní prvky a oslavu tkzv. dotáhnout :-)
Přichází loučení a předávání rodičům :-)
Pokud chce skupina v aréně ještě pobýt i po skončení řízené oslavy,
není s tím žádný problém. I po oslavě můžete u nás v klidu posedět,
případně si doplatit další hry :-).
Pokud chcete 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, aby jsme stihli s dětmi vše potřebné.
Těšíme se na vás :-)
“Oslava neřízená”

Pokud nechcete oslavu řízenou,
ale narozeniny by jste u nás oslavit chtěli,
není problém. U nás je možné vše :-)
Stůl Vám dle potřeby připravíme a nazdobíme,
zapůjčíme potřebné nádobí.
Paušální poplatek 200Kč. Ceny za hry i konzumace dle ceníku.

laserarena@hotnet.cz

www.laserarenapisek.cz

telefon: 776606631

