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MEGRENDELŐLAP
Jelen Megrendelőlap aláírásával a Megrendelő megrendeli a Csacska gyermekeknek szervezett születésnapi rendezvényét
az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

Megrendelő adatai (Ha cégnévre szeretnék kérni a számlát, kérjük, előre jelezzék!)
Név: ......................................................................................................................................................
Cím: .......................................................................................................................................................
E-mail:....................................................................................................................................................
Telefon: .................................................................................................................................................
Szülinapi buli időpontja:

Dátum: ............................................................................ Óra: ..........................

Ünnepelt neve:

Várható létszám: ............ fő
Kísérők száma: ............. fő – 1000 Ft / fő

Ünnepelt életkora:

(nem javasoljuk a kísérők jelenlétét a programok alatt, csak az utolsó félórában az
ajándékozás-tortázásnál. Ez idő alatt nem is számítunk fel díjat.)

Néhány fontos információ az ünnepeltről (hobbi, sport stb):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Melyik partit kívánja megrendelni? (Kérjük X-el jelölje a választ!)
VÁLASZTOTT CSOMAG:
¨

TÉMA:
---------------------------------------------------------------

¨

KINCSKERESÉS

¨

VÁROSI KALANDJÁTÉK

¨

SÜTŐS KINCSKERESÉS

CSACSKA

(limonádé, karszalag, animált
játékok, apró ajándékok)

¨

MÉG CSACSKÁBB

(Csacska csomag
+
party fotók, nyereményjátékok
ajándékokkal, minden résztvevő
kap ajándékot)

¨

LEGCSACSKÁBB

(Még Csacskább csomag

+

egyedileg készített, névre
szóló meghívók, külön
Csacska ajándékcsomag
az ünnepeltnek)

29.000 Ft 8 főig,
9 főtől 3.500 Ft / fő
29.000 Ft 8 főig,
9 főtől 3.500 Ft / fő
29.000 Ft 8 főig,
9 főtől 3.500 Ft / fő

32.000 Ft 8 főig,
9 főtől 3.900 Ft / fő
32.000 Ft 8 főig,
9 főtől 3.900 Ft / fő
32.000 Ft 8 főig,
9 főtől 3.900 Ft / fő

37.000 Ft 8 főig,
9 főtől 4.500 Ft / fő
37.000 Ft 8 főig,
9 főtől 4.500 Ft / fő
37.000 Ft 8 főig,
9 főtől 4.500 Ft / fő

38.000 Ft 8 főig,
9 főtől 4.900 Ft / fő

41.000 Ft 8 főig,
9 főtől 5.300 Ft / fő

45.000 Ft 8 főig,
9 főtől 5.700 Ft / fő

38.000 Ft 8 főig,
9 főtől 4.900 Ft / fő

41.000 Ft 8 főig,
9 főtől 5.300 Ft / fő

45.000 Ft 8 főig,
9 főtől 5.700 Ft / fő

SÜTŐS GASZTROBULI
Választott sütemény:
o
-----------------------------------------§
Választott torta:
o
Vaníliakrémes torta
o
Csokikrémes torta
FŐZŐS GASZTROBULI
§
Választott konyha:
-----------------------------------------§

¨

¨

Fizetési feltételek:
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés visszaigazolásának napjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül
készpénzben (személyesen) vagy átutalással, a Csacska által kiállított díjbekérő alapján kifizeti a foglaló összegét, ami az előzetes foglalás
alapján számított teljes ár 50%-át teszi ki. Végleges elszámolás közvetlenül a rendezvény után történik, készpénzben vagy azonnali átutalással.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén a Csacska a megrendelés teljesítésétől elállhat.

Lemondási feltételek:
Ha a Megrendelő a rendezvényt megelőző, legkésőbb 14 munkanapon belül jelzi lemondási szándékát, akkor a foglaló 100%-át visszafizetjük.
13-3 munkanapon belül jelzett lemondási szándék esetén, a foglaló 70%-a jár vissza. 1-2 munkanapon belüli lemondás esetén a foglaló
összege nem visszatérítendő. Betegség esetén új időpontra áthelyezhető a rendezvény, ennek extra költsége nincs.
A megrendelőlapot kérjük elküldeni e-mail-ben az info@csacska.hu címre.
o
o

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Csacska alkalmanként e-mailben értesítsen a következő rendezvényeiről, táborairól.
Nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Csacska alkalmanként e-mailben értesítsen a következő rendezvényeiről, táborairól.

Dátum: ................................., ................................................... Megrendelő aláírása: ................................................................

