VINE A CELEBRAR L’ANIVERSARI DELS TEUS
FILLS A KINDER!

Horaris:
Dissabtes i diumenges de 10 a 20h
1. Pack bàsic: 150 euros
- Lloguer local (només per a jocs)
- 3 hores de diversió
- Decoració de festa general
- Ús exclusiu de l’espai per a la celebració i atenció personalitzada
- Una monitora de Kinder durant tota la festa
- Totes les fotografies de la festa (sense retocar)
Al pack bàsic li pots sumar:
2. Pack berenar (menú a escollir): 11 euros per nen/a
Inclou per nen/a:
- 2 entrepans a escollir entre:
• briox farcit amb pernil o formatge
• pa de baguette amb tomàquet farcit amb pernil o formatge
• triangle de “nocilla”
• triangle de pizza de pernil i formatge
- 2 begudes a escollir entre: • suc
• cacaolat • fanta
• coca-cola
- Pica-pica
• dolç (croissanets, donetes, etc.)
• salat (patates xips, crispetes, etc.)
El Pack Berenar inclou també un pastís (1 cada 10 nens) amb espelmes i una
ampolla de cava (com a detall per als pares!).
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3. Pack dinamització: 120 euros
- 1 hora d’espectacle depenent de l’edat dels nens: animació infantil,
globoflèxia, màgia, música, titelles, contacontes, pallassos, etc.

OPCIONAL:
- Pinyata amb possibilitat de ser personalitzada
- Contractació de càtering pels pares
- Detall per els convidats (bosseta amb caramels i un detallet)
- Realització d’invitacions personalitzades
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CONTRACTE REALITZACIÓ FESTES
Dades personals
Nom i cognoms responsable ................................................
DNI ..................................................................
Adreça ....................................................................
Ciutat i C.P. .....................................
Província ..................................................
Nom del nen/a protagonista ..............................................
Edat .....................................
Observacions ...............................................................
Dia realització festa ............................................
Horari (3hores): ...................................................

Nº de nens i nenes:
Nº de pares i mares:

Amb catering
Amb catering

Sense catering
Sense catering

Menú (per comensal):
1) 2 entrepans a escollir entre:
- briox farcit amb pernil o formatge (total:
)
- pa de baguette farcit amb pernil o formatge (total:
- triangle de “nocilla” (total:
)
- triangle de pizza de pernil i formatge (total:
)

)

2) 2 begudes a escollir entre:
- suc (total: )
- cacaolat (total: )
- fanta (total:
)
- coca-cola (total:
)
- Pica-pica: dolç (croissanets, donetes, etc.) i salat (patates xips, crispetes,
etc.)
El Pack Berenar inclou també un pastís (1 cada 10 nens) i una ampolla de cava
(com a detall pels pares!).
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Contractació dels següents serveis:
1. Pack bàsic 150 euros
2. Pack berenar (menu ́a escollir)
Per nen/a 11 euros x ...... comensals = .....................
3. Pack dinamització 120euros
Es contracta l’espectacle ........................................................................

TOTAL

.............................

El pagament es pot fer en efectiu o bé mitjançant ingrés al no de compte (ING)
1465 0120 38 1703597702 posant el nom del nen/a com a concepte.

CONDICIONS
1. La persona signant del present contracte es responsabilitzarà del grup de
menors durant la celebració de la festa així com del bon desenvolupament de
la mateixa.
2. Durant la celebració de la festa hi haurà una persona de Kinder que ajudarà
en tot moment al bon desenvolupament de la festa i a qui es podran adreçar
per a qualsevol cosa.
3. Kinder es compromet a oferir les seves instal·lacions en excel·lent estat i
totalment aptes per a la celebració de la festa.
4. La reserva es fa efectiva amb el lliurament del present contracte i el
pagament del 50% del total de l’import contractat.
5. En cas de endarrerir la festa la fiança es mantindrà, en cas de cancel·lar-la
es perdrà.
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6. Cal confirmar el numero d’assistents a 48 hores abans de la data.
7. Qualsevol excepció de la normativa ha de ser consultada per direcció.
8. La persona signant del present contracte es compromet a:
- respectar l’horari acordat tant a l’inici com al final de la festa
- deixar el local en el mateix estat en què se l’ha trobat
- responsabilitzar-se dels possibles danys i/o pèrdues materials dels
quals s’haurà d’abonar l’import de la reparació o substitució

Signat:

A ___________________, el _____ de _________________ de 20 ___
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