OFERTA PETRECERE COPII
Pachet I



durata petrecere - 3 ore
numar de participanti – MINIM 10 copii

Servicii oferite:
1.
2.
3.
4.

Acces nelimitat la toate spatiile de joaca din incinta Minicity – 17 spatii
Sala tematica rezervata pentru petrecere
Pizza (5 pizza), suc (3 sticle suc Prigat), apa plata (o sticla), sampanie copii (o sticla)
Lumanare tort, farfurii, servetele, pahare

Pret – 700 ron
Precizari:
 Tortul nu este inclus.
 Este OBLIGATORIU ca tortul să fie însoțit de certificatul de conformitate. Sunt acceptate
doar torturile care provin din laboratoare specializate, acreditate și controlate. NU se
accepta torturile făcute acasă.
 Pentru fiecare copil în plus prețul este de 65 lei / copil. Pentru copiii sub un an și jumătate
taxa de petrecere este 30 lei /copil.
 Durata unei petreceri este de 3 ore, fiecare jumătate de ora în plus petrecuta în Minicity
este de 70 ron.
 Accesul în oraselul Minicity se va face cu papucei de schimb.
 Cafeaua pentru părinți nu este inclusa în pachetul de petrecere și dacă sunt solicitari se
comanda obligatoriu de la bar. Nu se accepta cafea adusă de acasă.
 Accesul în sala se va face cu 10 minute înainte de inceperea petrecerii iar la terminarea
petrecerii timpul alocat pentru eliberarea sălii este de 15 minute. Vă rugăm sa va incadrati
în acest interval de timp astfel încât angajații Minicity sa poată pregati sala pentru
urmatoarele evenimente
 În cazul în care evenimentul nu se tine, avansul achitat nu se poate returna. De comun
acord, în funcție de rezervarile existente se poate schimba data evenimentului.
Pachet II
 durata petrecere - 3 ore
 numar de participanti – 15 copii

SC Minicity Kids SRL
RO24563419

str. Govora Nr. 6, Cluj-Napoca
J12/4003/2008

telefon pt. rezervări: 0737 521 001

Servicii oferite:
1.
2.
3.
4.

Acces nelimitat la toate spatiile de joaca din incinta Minicity – 17 spatii
Sala tematica rezervata pentru petrecere
Pizza (7 pizza), suc (4 sticle suc Prigat), apa plata (o sticla), sampanie copii (o sticla)
Lumanare tort, farfurii, servetele, pahare

Pret – 950 ron
Precizari:
 Tortul nu este inclus.
 Este OBLIGATORIU ca tortul să fie însoțit de certificatul de conformitate. Sunt acceptate
doar torturile care provin din laboratoare specializate, acreditate și controlate. NU se
accepta torturile făcute acasă.
 Pentru fiecare copil în plus prețul este de 60 lei / copil. Pentru copiii sub un an și
jumătate taxa de petrecere este 30 lei /copil.
 Durata unei petreceri este de 3 ore, fiecare jumătate de ora în plus petrecuta în
Minicity este de 70 ron.
 Accesul în oraselul Minicity se va face cu papucei de schimb.
 Cafeaua pentru părinți nu este inclusa în pachetul de petrecere și dacă sunt solicitari se
comanda obligatoriu de la bar. Nu se accepta cafea adusă de acasă.
 Accesul în sala se va face cu 10 minute înainte de inceperea petrecerii iar la terminarea
petrecerii timpul alocat pentru eliberarea sălii este de 15 minute. Vă rugăm sa va
incadrati în acest interval de timp astfel încât angajații Minicity sa poată pregati sala
pentru urmatoarele evenimente.
 În cazul în care evenimentul nu se tine, avansul achitat nu se poate returna. De comun
acord în funcție de rezervarile existente se poate schimba data evenimentului.
Pachet III



durata petrecere – 3 ore
numar de participanti – 20 copii

Servicii oferite:
1.
2.
3.
4.

Acces nelimitat la toate spatiile de joaca din incinta Minicity – 17 spatii
Sala tematica rezervata pentru petrecere
Pizza (8 pizza), suc (5 sticle suc Prigat), apa plata (doua sticle), sampanie copii (doua sticle)
Lumanare tort, farfurii, servetele, pahare

Pret – 1200 ron
SC Minicity Kids SRL
RO24563419

str. Govora Nr. 6, Cluj-Napoca
J12/4003/2008

telefon pt. rezervări: 0737 521 001

Precizari:
 Tortul nu este inclus.
 Este OBLIGATORIU ca tortul să fie însoțit de certificatul de conformitate. Sunt acceptate
doar torturile care provin din laboratoare specializate, acreditate și controlate. NU se
accepta torturile făcute acasă.
 Pentru fiecare copil în plus prețul este de 55 lei / copil. Pentru copiii sub un an și
jumătate taxa de petrecere este 30 lei /copil.
 Durata unei petreceri este de 3 ore, fiecare jumătate de ora în plus petrecuta în
Minicity este de 70 ron.
 Accesul în oraselul Minicity se va face cu papucei de schimb.
 Cafeaua pentru părinți nu este inclusa în pachetul de petrecere și dacă sunt solicitari se
comanda obligatoriu de la bar. Nu se accepta cafea adusă de acasă.
 Accesul în sala se va face cu 10 minute înainte de inceperea petrecerii iar la terminarea
petrecerii timpul alocat pentru eliberarea sălii este de 15 minute. Vă rugăm sa va
incadrati în acest interval de timp astfel încât angajații Minicity sa poată pregati sala
pentru urmatoarele evenimente
 În cazul în care evenimentul nu se tine, avansul achitat nu se poate returna. De comun
acord, în funcție de rezervarile existente se poate schimba data evenimentului.

Pachet IV



durata petrecere – 3 ore
numar participanti – 30 copii

Servicii oferite:
1. Acces nelimitat la toate spatiile de joaca din incinta Minicity – 17 spatii
2. Sala tematica rezervata pentru petrecere
3. Pizza (10 pizza), suc (6 sticle suc Prigat), apa plata (3 sticle), sampanie copii (trei
sticle)
4. Lumanare tort, farfurii, servetele, pahare
Preț – 1650 ron
Precizari:
 Tortul nu este inclus.
 Este OBLIGATORIU ca tortul să fie însoțit de certificatul de conformitate. Sunt acceptate
doar torturile care provin din laboratoare specializate, acreditate și controlate. NU se
accepta torturile făcute acasă.
 Pentru fiecare copil în plus prețul este de 50 lei / copil. Pentru copiii sub un an și jumătate
taxa de petrecere este 30 lei /copil.
SC Minicity Kids SRL
RO24563419

str. Govora Nr. 6, Cluj-Napoca
J12/4003/2008

telefon pt. rezervări: 0737 521 001

 Durata unei petreceri este de 3 ore, fiecare jumătate de ora în plus petrecuta în Minicity
este de 70 ron.
 Accesul în oraselul Minicity se va face cu papucei de schimb.
 Cafeaua pentru părinți nu este inclusa în pachetul de petrecere și dacă sunt solicitari se
comanda obligatoriu de la bar. Nu se accepta cafea adusă de acasă.
 Accesul în sala se va face cu 10 minute înainte de inceperea petrecerii iar la terminarea
petrecerii timpul alocat pentru eliberarea sălii este de 15 minute. Vă rugăm sa va incadrati
în acest interval de timp astfel încât angajații Minicity sa poată pregati sala pentru
urmatoarele evenimente.
 În cazul în care evenimentul nu se tine, avansul achitat nu se poate returna. De comun
acord, în funcție de rezervarile existente se poate schimba data evenimentului.

OFERTA PENTRU PARINTI:
1. Farfurii, tacamuri, pahare de unica, servetele – 25 lei
2. Alune, salatini – 20 lei
3. Suc gama pepsi – 7 lei / sticla 1,25 l
4. Apa plata – 5 lei / sticla 1,5 l
Va așteptam cu drag
Echipa Minicity

SC Minicity Kids SRL
RO24563419

str. Govora Nr. 6, Cluj-Napoca
J12/4003/2008

telefon pt. rezervări: 0737 521 001

