FESTES INFANTILS
CAP DE SETMANA
Per la festa de:

Telèfon de contacte:

Quants nens/nenes participen de la festa?
Data de la festa?
* Hora per començar a saltar?
Edat dels participants

Mínim 10 participants
Dissabte o diumenge
Convocatòria 30 minuts abans

Zona de llits elàstics:
Sel·lecció

PREU per
participant

1a Tanda de salts
1/4 D'HORA SALTANT
1/2 HORA SALTANT
3/4 HORA SALTANT
1 HORA SALTANT

Subtotal

4.50 €
8.00 €
11.00 €
14.00 €

PAUSA PER RECUPERAR FORCES A LA SALA (30 minuts)
2a Tanda de salts
1/4 D'HORA SALTANT
1/2 HORA SALTANT
3/4 HORA SALTANT
1 HORA SALTANT

4.00 €
7.50 €
10.50 €
13.50 €

OPCIÓ MOLT RECOMANABLE: MITJONS ANTILLISCANTS (S, M, L, XL)

1.50 €

Lloguer de la sala de festes

25.00 €

BEGUDES I EXTRES
Quantitat

Preu Unitat

Neteja de la sala de festes

Subtotal

30.00 €

PREU DE LA FESTA

25.00 €
Pagament per reserva:
Pendent dia de la festa:

Preu per participant:
Durada total de la festa:

Condicions generals:

0.5 Hores

A PARTIR DE L'1 DE MAIG DE 2022

IVA INCLÒS
TOTS els participants han de respectar les normes de funcionament del centre.
La reserva de la data/hora es fa per ordre de confirmació de la festa amb el pagament del 50%.
Mínim 10 nens.
El concepte de lloguer de la sala de festes és obligatori y està disponible des de que obrim fins 30 minuts abans de tancar
ÚS OBLIGATORI DE MITJONS PER SALTAR.
* L'hora indicada de començar a saltar no es podrà modificar quan quedin 7 dies o menys per la festa.
Cal indicar el nombre més exacte possible de participants al fer la reserva. No es pot garantir ampliacions amb poca antelació.
El concepte neteja de la sala és obligatori i només es cobrarà si la sala no queda en les mateixes condicions que
es troba. En el moment de la liquidació es verificarà l'estat de la sala. Si necessita servei de neteja s'inclourà.
Telefon de contacte Véns a Saltar? 933.155.721 / 689.843.820
email: vens@vensasaltar.cat
Horari Véns a Saltar? Dimarts a Divendres 16:30-21:00 --- Dissabte i Diumenge: 10:30-14:00 / 16:00-21:00

25.00 €

FESTES INFANTILS
DIMARTS - DIVENDRES
Per la festa de:

Telèfon de contacte:

Quants nens/nenes participen de la festa?
Data de la festa?
* Hora per començar a saltar?
Edat dels participants

Mínim 10 participants
De dimarts a divendres
Convocatòria 30 minuts abans

Zona de llits elàstics:
Sel·lecció

PREU per
participant

1a Tanda de salts
1/4 D'HORA SALTANT
1/2 HORA SALTANT
3/4 HORA SALTANT
1 HORA SALTANT

Subtotal

3.80 €
6.50 €
9.50 €
11.50 €

PAUSA PER RECUPERAR FORCES A LA SALA (30 minuts)
2a Tanda de salts
1/4 D'HORA SALTANT
1/2 HORA SALTANT
3/4 HORA SALTANT
1 HORA SALTANT

3.30 €
6.00 €
9.00 €
11.00 €

OPCIÓ MOLT RECOMANABLE: MITJONS ANTILLISCANTS (S, M, L, XL)

1.50 €

Lloguer de la sala de festes

25.00 €

BEGUDES I EXTRES
Quantitat

Preu Unitat

Neteja de la sala de festes

Subtotal

30.00 €

PREU DE LA FESTA

25.00 €
Pagament per reserva:
Pendent dia de la festa:

Preu per participant:
Durada total de la festa:

Condicions generals:

0.5 Hores

A PARTIR DE L'1 DE MAIG DE 2022

IVA INCLÒS
TOTS els participants han de respectar les normes de funcionament del centre.
La reserva de la data/hora es fa per ordre de confirmació de la festa amb el pagament del 50%.
Mínim 10 nens.
El concepte de lloguer de la sala de festes és obligatori y està disponible des de que obrim fins 30 minuts abans de tancar
ÚS OBLIGATORI DE MITJONS PER SALTAR.
* L'hora indicada de començar a saltar no es podrà modificar quan quedin 7 dies o menys per la festa.
Cal indicar el nombre més exacte possible de participants al fer la reserva. No es pot garantir ampliacions amb poca antelació.
El concepte neteja de la sala és obligatori i només es cobrarà si la sala no queda en les mateixes condicions que
es troba. En el moment de la liquidació es verificarà l'estat de la sala. Si necessita servei de neteja s'inclourà.
Telefon de contacte Véns a Saltar? 933.155.721 / 689.843.820
email: vens@vensasaltar.cat
Horari Véns a Saltar? Dimarts a Divendres 16:30-21:00 --- Dissabte i Diumenge: 10:30-14:00 / 16:00-21:00

25.00 €

