Mamy specjalną ofertę urodzinową dla dzieci w soboty i niedziele w cenie 40 zł za osobę za 3 godziny
zabawy. Opłata w wysokości 40 zł obejmuje udostępnienie stołu i ław dla dzieci, wypożyczenie
sprzętu, szkolenie z zasad bezpieczeństwa i jednokrotne przejście Trasy Treningowej, Trasy Niskiej i
Trasy Średniej. W przypadku dzieci poniżej 130 cm wzrostu przechodzą one Trasę Niską jeszcze raz
zamiast Trasy Średniej. Impreza urodzinowa trwa 3 godziny. Pierwsze 2 godziny są przeznaczone na
ubranie się w sprzęt, szkolenie z zasad bezpieczeństwa, przejście Trasy Treningowej, Trasy Niskiej i
Trasy Średniej. Trzecia godzina jest poświęcona na ewentualny poczęstunek i rozmowy przy stole. Ze
stołu i ław można korzystać przez pełne 3 godziny. Minimalna grupa uczestników urodzin to 6 osób,
za tyle osób co najmniej obciążamy.
Mogą Państwo przynieść swoje napoje, przekąski i tort. Z naszej strony oprócz stołu i ław,
zapewniamy obrus i czajnik. Nie posiadamy sztućców, nie sprzedajemy też żadnego jedzenia czy
picia na miejscu. Mamy spiżarnię na tort, w której w lecie panuje temperatura około 10°-15°. Z
doświadczenia wynika, że spiżarnia nie zapewnia bezpieczeństwa tortom lodowym bądź tortom
zrobionym w większości z bitej śmietany itp.
Dodatkowo po 3 godzinach możemy zaoferować organizację ogniska na naszym terenie. Za
jednorazową opłatą 100 zł udostępniamy miejsce i drewno, ponadto wypożyczamy metalowe kijki na
kiełbaski. Ognisko nie jest ograniczone czasowo.
Rezerwacji można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie. Przy rezerwacji należy podać numer
telefonu do organizatora i maksymalną liczbę uczestników tj. ile dzieci zostanie zaproszonych na
imprezę, a nie ile osób potwierdziło udział. Liczbę potwierdzonych uczestników można dosłać drogą
mailową kilka dni przed imprezą, nie jest to wymagane. Przed rezerwacją należy koniecznie zapoznać
się z „Zasadami organizacji urodzin” znajdującymi się na naszej stronie www.parklinowywarszawa.pl
w zakładce „Urodziny”. W tej samej zakładce umieszczone są zaproszenia i oświadczenia.
Oświadczenia należy rozdać uczestnikom minimum dzień przed imprezą, aby rodzice lub opiekunowie
mogli oświadczenie wypełnić. Przy korzystaniu z własnych zaproszeń dobrze jest wspomnieć jak
ważne jest ażeby przybyć punktualnie i zostać z dzieckiem na imprezie, aby móc je wspierać . W razie
jakichkolwiek pytań albo wątpliwości jakie godziny są najlepsze zapraszamy do kontaktu
telefonicznego. W momencie złej pogody tj. deszczu, burzy, silnego wiatru itd. mogą państwo odwołać
imprezę lub ją przełożyć, wtedy mają państwo najwyższy priorytet jeśli chodzi o dostępne terminy.
Płatność na miejscu gotówką.
W przypadku, gdy dzieci mają powyżej 12 lat istnieje możliwość przejścia Trasy Wysokiej i Trasy
Średniej (zamiast Trasy Niskiej i Trasy Średniej) za dodatkową opłatą 10 zł. Warto mieć jednak na
uwadze, że Trasa Wysoka jest naprawdę trudna, trzeba być wysportowanym oraz mieć silne ręce.
Jest to trasa, gdzie trzeba się podciągać, skakać na linach. Trasa ta jest na wysokości od 8 do 12
metrów, więc jest z niej trudniej ewakuować uczestników (Trasa Niska znajduje się na wysokości
około 1,5 metra, a Trasa Średnia od 3 do 5 metrów).

