URODZINY
Urodziny w Wiosce Przygody FRAJDA
to sposób na aktywne spędzenie czasu
na świeżym powietrzu. Specjalnie dla
naszych gości przygotowaliśmy:

ZWARIOWANA OLIMPIADA:
Gry i zabawy rekreacyjnointegracyjne m.in.: mini szczudła,
gąsienica, przeciąganie liny, wyścigi
w workach, narty wieloosobowe,
spodnie wieloosobowe, mumia, siłacze
oraz MEGA: TWISTER, SUMO I
KACZE STOPY.

SZALONY TOR PRZESZKÓD:
Zapraszamy małych wojowników na specjalną
trasę z licznymi przeszkodami:
czołganie, wspinanie, przejście po belkach i
równoważniach, pajęczyna, wiszący most i
wiele innych.
WIOSKA INDIAŃSKA
W programie: poszukiwanie skarbów,
strzelanie z łuków, rozpalanie ognia za
pomocą krzesiwa, rżnięcie piłą mojatwoja, wbijanie gwoździ, rzut podkową,
malowanie bladych twarzy.

Cena:
poniedziałek- piątek: 30 zł od dziecka
Sobota- niedziela: 35 zł od dziecka
Podane ceny obowiązują przy grupie
min. 10osobowej

Dodatkowe atrakcje:
Randka z Mariolką: 5 zł od dziecka
Przejazd bryczkami: 12 zł od dziecka
Ognisko z kiełbaskami: 5 zł od dziecka

REGULAMIN URODZIN:
1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać telefonicznie
tel. 792 465 965 bądź pocztą elektroniczną frajdabiuro@gmail.com.
2. Urodziny trwają 3 godziny.
3. Podczas urodzin obowiązuje strój sportowy!
3. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
4. Wszelkie napoje i poczęstunek można spożywać wyłącznie w altanie.
5. Organizator wyraża zgodę na dostarczenie własnego tortu oraz
poczęstunku lecz nie ponosi za to odpowiedzialności.
6. Urodziny organizowane są dla grup powyżej 10 osób lub gdy
zamawiający pokryje koszty za 10 dzieci, mimo mniejszej liczby gości.
7. Wpłacenie w ciągu 7 dni zaliczki w wysokości 50 zł jest gwarancją
rezerwacji. Pozostała kwota wpłacana jest w dniu urodzin.
8. W przypadku zdarzeń losowych istnieje możliwość zmiany terminu
imprezy pod warunkiem, że termin ten zostanie przełożony z co najmniej
5 dniowym wyprzedzeniem.
9. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania powyższego regulaminu
odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie dzieci.
10. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Wioski
Przygody FRAJDA.
11. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków
regulaminu.

REZERWACJA TERMINU tel. 792 465 965

Wioska Przygody
Bliżów 22-442 Adamów
www.wioskaprzygodyfrajda.pl
frajdabiuro@gmail.com

