AKTUÁLNÍ CENÍK DOPLŇKŮ K PÁRTY PROGRAMŮM
Zábava:
maskot medvídek, není-li v ceně párty
animátor v kostýmu může předat dort, přidat se k dětské diskotéce,
vyfotit se s dětmi apod., berte však na vědomí, že pohybové možnosti
v kostýmu jsou omezené a viditelnost snížená
malování na obličej, není -li v ceně párty
airbrush tetování, není-li v ceně párty
tvarování balonků, není-li v ceně párty
piňata
závěsná papírová dekorace naplněná sladkostmi,
děti se ji snaží hůlkou rozbít, využití pouze
v exteriéru, nebo v tělocvičně apod.

1 200,400,30,- / motiv
400,-

1 500,-

slizová tombola
velmi populární na marťanské, případně halloweenské párty

500,-

květinová tombola
vhodná na květinovou, nebo havajskou párty

400,-

zapůjčení dětského kostýmu, není -li v ceně párty.
Cena je v případě zapůjčení na místě naší akce,
po dobu trvání programu.
Dřívější vypůjčení, nebo pozdější návrat dohodou

100,-

Dorty a sladkosti:
dort klasik
klasický kulatý narozeninový dort, lze opatřit číslem,
náplň dle Vašich požadavků, cena dle váhy
dort atyp
dort na téma oslavy, např. pyramida, princezna, rakev apod.
papírový dort
dort složený z dvanácti papírových krabiček ve tvaru dortových dílků
ve všech porcích jsou ukryty hračky drobné dárky
dětská čokoládová fontánka
namáčení ovoce v horké čokoládě, nutná mikrovlnná trouba
zapůjčení fontánky
čokoláda do fontánky
ovoce k namáčení
láhev dětského sektu

450 - 700,od 900,-

580,-

800,25,- / dítě
40,- / dítě
80,-

Výzdoba:
malá výzdoba interiéru, není- li v ceně párty
2 papírové girlandy, 1 balónkový řetěz, trs balonků ke vchodu,
zavěsíme 0,5 h před začátkem našeho programu,
přejete - li si výzdobu více dopředu, cena dohodou
velká výzdoba interiéru
girlandy a balónkové dekorace různých tvarů,
cena závisí na velikosti interiéru a rozsahu zdobení

700,-

od 1 200,-

Pozvánky:
pozvánka standard
barevná pozvánka s motivem tématu párty, text dle dohody,
je v ceně všech tématických párty, včetně tisku 8 ks,
poplatek se platí pouze, přejete-li si ji doobjednat k Párty mix,
samotnému facepaintingu apod.
pozvánka foto, není -li v ceně párty
barevná pozvánka s tématem oslavy, s fotografií oslavence
(fotomontáž z Vámi dodané fotografie)
pozvánka nadstandard - grafický návrh dle Vašeho přání
Nevyhovuje-li Vám ani jedna z našich výše uvedených pozvánek,
přejete-li si udělat jinou, změnit motiv na výše uvedených pozvánkách,
nebo jakkoli zasahovat do stávajícího grafického návrhu,
rádi Vám vyjdeme vstříc.
Práce našeho grafika, je však zpoplatněna.
pozvánka tisk 1 ks
Pokud potřebujete větší počet pozvánek, než je v ceně párty (obvykle 8)

200,-

200,-

od 300,10,-

Pronájmy:
pronájem interiéru nebo zahrady
pokud nevíte, kde párty uskutečnit, doporučíme Vám prostory,
se kterými máme dobré zkušenosti (restaurace, MC, DDM apod.),
cena pronájmu je dle jejich ceníků
zajištění pronájmu
prostory Vám samozřejmě doporučíme zdarma, manipulační poplatek
si účtujeme pouze v případě, že si přejete od nás pronájem i domluvit

800 – 2 000,-

300,-

Doprava:
mimo Prahu, měřeno z Vysočan
Praha 8 - 10
Praha 1 - 7 a 11 - 22

9 Kč / km
zdarma
150,při objednávce nad 4000,- zdarma

Fotografie z oslavy:
foto portrét
tématická fotografie dítěte z párty, jeden záběr,
graficky upraveno 3 ks 10 x 15 cm

200,-

foto parta
portrétní foto oslavence (3ks) a skupinové foto z oslavy (8 ks) 10 x 15 cm
v tématické grafické úpravě

450,-

pohádkové nebo upírské fotoalbum
(pouze pohádkový ples a ples upírů)
3 pohádkové fotografie princezny, nebo
3 hrůzostrašné fotografie upíra (2 ks od každého záběru), graficky upravené

500,-

1 ks fotografie z hotového záběru navíc
3 ks portrétu jsou málo?
Na párty bylo více dětí než 8?
Potřebný počet fotografií samozřejmě můžete doobjednat

20,-

Čas:
prodloužení programu
Většina našich programů je na 1,5 a 2 h,
pokud si přejete program prodloužit, u některých programů je to možné,
ale berte prosím v potaz, že zejména pro malé děti jsou 2 h
organizovaného programu maximum.

500,- / 0,5 h

čas navíc mimo program party
potřebujete - li výpomoc při servírování dortu,
předávání dárků nebo jen pohlídat děti před vyzvedáváním
jejich rodiči

700 Kč / h

