SZÜLETÉSNAP A KALANDPARKBAN
A kalandozás iskolásoknak, óvodásoknak, felnőtteknek egyaránt kiváló program. A pálya teljesítése
során elsődlegesen nem csupán a fizikai erőnlétre kell támaszkodni. Az egyes akadályok egyaránt
fejlesztik a koncentrációs készséget, az egyensúlyt, a ritmusérzéket, a koordinációs készséget. Szellemi
és fizikai próbatétel a javából.
Kedvezményes csoportos belépők minimum 10 fő-től:
140 cm testmagasság alatt:
140 cm testmagasság felett:

2.400,-Ft/fő
2.800,-Ft/fő

Fenti árak csak a kalandparkozásra érvényesek. Csomagajánlataink honlapunkon megtalálhatók.
Kísérő jegy: 500,-Ft/fő
A kísérő az akadálypályára nem léphet fel, de kötelező személyi
védőfelszerelés (sisak) használata mellett lehetősége van az azt igénylő gyermekét segíteni a pálya
használatában. A kísérő belépő ára a balesetbiztosítást is tartalmazza!
A Bókay Kalandpark örömmel várja és fogadja szülinapos vendégeit akár gyermekekről, akár felnőttekről
legyen szó.
A Kalandpark több részén tudunk helyszínt biztosítani a szülinapi torta felvágásához, elfogyasztásához,
üdítők kínálásához ez mindig a létszámtól függ.
Ehhez padokat és asztalokat biztosítunk a többi szükséges eszközöket (díszítés, terítő, evőeszköz stb.)
a vendégnek kell biztosítani. Külön térítés ellenében lehetőség van a fent felsorolt eszközök
biztosítására a kalandparknak is. A születésnapi tortát (max. 1db / 1 fő születésnapos) el tudjuk tárolni a
hűtőben a mászás ideje alatt.
Külön térítés ellenében sós- vagy édes aprósütemény és torta is rendelhető.
A szülinapját ünneplő kis vagy nagy vendégünket ajándékkártyával lepjük meg, amellyel legközelebbi
alkalommal ingyen kalandozhat.
A belépő 2 óra játékra ad lehetőséget – kivéve a 3. és 4. csomagnál. Az öltöztetés, oktatás 15-30 perc
(létszámfüggő) amely nem tartozik bele a játékidőbe. A jegy tartalmazza a balesetbiztosítást is.
A pálya használata 110 cm minimális testmagassághoz kötött! Egyéni védőfelszerelés (testhevederzet
és sisak) – melyet adunk - használata valamint az oktatáson való részvétel és a tanulópálya teljesítése
kötelező!
A résztvevőket természetesen a Bókay Kalandpark általános protokollja szerint oktatjuk, valamint a
tanulópályán végigvezetjük. Csak azokat a gyermekeket áll módunkban a kalandpályára engedni, akik a
tanulópályán készségükről tanúbizonyságot tesznek. Javasoljuk a hosszú ujjú pólót és a hosszú
nadrágot, kesztyű (biciklis) használatát. Zárt vagy sportos cipő viselete kötelező! Kérjük továbbá a
hosszú haj összefogását és az ékszerek mellőzését.

A kalandpályára lépés feltétele a felelősségvállalási nyilatkozat előzetes kitöltése. 18 éves kor alatt ezt a
szülőnek/gondviselőnek vagy felnőtt kísérőnek kell megtennie. A nyilatkozaton szereplő személyes
adatokat harmadik fél részére nem adjuk ki.
A gyorsabb belépés érdekében a felelősségvállalási nyilatkozat előre honlapunkról letölthető és már
kitöltve, aláírva hozható.
Kérjük, hogy a tervezet időpont előtt minimum 3-4 héttel jelezzen vissza, hogy a naptárba a foglalást
beírhassuk. Foglalást előleg (5.000,-Ft) ellenében tudunk elfogadni.
Ezt megteheti nyitva tartási időben személyesen a Kalandpark pénztárában, készpénzben. (Esős időben
a nyitva tartásról kérnénk, telefonon érdeklődjön)
Amennyiben a foglalt időpontban az időjárás kedvezőtlen lehetőség van egy másik időpontra átrakni a
kalandozást vagy ajándékbelépőre beváltható az előleg, ami egész évben felhasználható/átruházható.

Kalandos napot kíván a Bókay Kalandpark csapata!
Elérhetőségeink:
Bókay Kert –
Telefon:
Mobil:
Email:
Web:

1181 Budapest, Szélmalom u. 33.
+36/1-400-8972
+36/70-409-0917
erika@bokaykalandpark.hu
www.bokaykalandpark.hu

