Pořadatel:
Dětské centrum Dráček
Pražská 14
250 81 Nehvizdy

Objednavatel:
Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………………….
Jméno, příjmení a věk oslavence ………………………………………………..….……………………….
E-mail a telefon na zákonného zástupce …………………………………….……………………………..

Termín oslavy: datum a čas ………………………………….

Pravidla pořádání narozeninové oslavy
Věk dětí 4-10 let.
Doba oslavy 2 hodiny.
Bez účasti rodičů (rodič oslavence může zůstat na 15 minut – fotky s dortem, přání, apod.)
Cena 800,-Kč zahrnuje výzdobu, nádobí, program PO CELOU DOBU OSLAVY, drobné odměny,
kompletní závěrečný úklid. Platba probíhá v hotovosti před oslavou.
Občerstvení přinese objednavatel oslavy 15 minut před konáním oslavy.
Maximální kapacita všech dětí je 12.
Program se tvoří na věk oslavence – pokud jsou přítomné děti mladší či starší musí se
programu přizpůsobit. Doporučujeme max. rozdíl od oslavence 2 roky.
Předání dětí:
1. Objednavatel předá všechny pozvané děti osobně lektorce (tzn. odchází až po
příchodu všech dětí).
2. Po skončení oslavy se děti předávají u dveří místnosti, kde se oslava koná
(neposíláme do dolního patra ke vchodovým dveřím). Objednavatel převezme
všechny nevyzvednuté děti max. 15 minut po skončení oslavy (tzn., že neodchází
pokud jsou na oslavě nevyzvednuté děti).

Objednavatel zaručuje, že v době konání oslavy bude k dispozici na uvedeném telefonním
čísle. V případě, že některé z dětí bude výrazným způsobem narušovat oslavu (neposlechne
lektorku – a ohrozí tím bezpečnost) nebo bude mít některé z dětí zdravotní problém bude
lektorka ihned kontaktovat objednavatele a ten je povinen přijet co nejdříve.

Všechny naše lektorky jsou kvalifikované zaměstnankyně DC Dráček. Odpovídají za
bezpečnost dětí po celou dobu konání oslavy. Děti tak dbají jejich pokynů.
V případě porušení některého z pravidel si pořadatel vyhrazuje právo na zrušení oslavy bez
nároku na vrácení peněz. Jedná se zejména o překročení počtu dětí nebo nedodržení věkové
hranice.

Vypracovala:

………………………………………………..
Mgr. Jitka Záhrobská
Vedoucí DC dráček

Svým podpisem stvrzuji seznámení s pravidly a souhlas s nimi:

……………………………………………………
objednavatel

