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INFORMACIJE O PRAZNOVANJU ROJSTNEGA DNE OD
1. 4. 2022 dalje
Lokacija: Otroški park Džungla, Restavracija Interspar in McDonald's, prostori Citycentra
Trajanje praznovanja: 1 ura 45 minut
Potek praznovanja
Zbor povabljenih z voščili in obdarovanjem, začetek zabave v otroškem parku pod
vodstvom animatorke. Z razburljivim iskanjem skritega imena skupine začnemo rojstni dan
na izbrano temo, ki jo izberejo otroci s pomočjo staršev. Vsak rojstni dan je znotraj izbrane
teme prilagojen starosti otrok, številu udeležencev in želji slavljenca. Za popestritev zabave
smo uvedli tudi tatooje (doplačilo 5,00 EUR za celotno skupino). S pomočjo staršev, ki
izpolnijo izjavo, se lahko otroci odločijo za različne teme: Džungelska mega
pustolovščina (FORTNITE), Tvoj superjunak/junakinja na obisku v Džungli, Postani
princeska Džungle* (obvezna dvojna animacija), Ustvari Džungelski napoj in Izdelaj
si svojega Džungelskega prijatelja. Na koncu zabave se pod vodstvom animatorke otroci
odpravijo v gostinski lokal, ki ga izberejo starši ob rezervaciji. Prigrizek sledi v Restavraciji
Interspar ali McDonald'su.
Možni termini
Od ponedeljka do petka: ob 16. uri, 17. uri ali ob 18. uri. (možnost podaljšanja rojstnega
dne za termin ob 18. uri 18:00 – 20:15 doplačilo 20€).
Sobote: ob 10. uri, 12. uri, 14. uri, 16. uri in ob 18. uri. (možnost podaljšanja rojstnega
dne za termin ob 18. uri 18:00 – 20:15 doplačilo 20€).
Priporočena starost
Za otroke od 4 do 11 let.
Cena praznovanja rojstnega dne je (z animacijo, brez gostinskega dela) 90,00 € (enojna
animacija do 12 otrok). Ob rezervaciji je potrebno plačati 30,00 € varščine, razliko (60,00
€) poravnate pri animatorki na dan praznovanja. Če je otrok več kot 12, sta potrebni dve
animatorki. Cena dodatne animatorke je 30,00 €. Varščina pri dvojni animaciji znaša 40,00
€. V primeru, da dvojna animacija odpade, ste dolžni to sporočiti najkasneje dan pred
praznovanjem rojstnega dne. V primeru, da dvojne animacije ne odjavite, se dvojna

animacija zaračuna in izvede. Gostinski del poravnate starši sami ob zaključku
praznovanja v gostinskem lokalu, ki ste ga izbrali za praznovanje. Cena pogostitve na
enega otroka znaša 3,50 €.
Pokličite nas na telefonsko številko 03 425 12 50/54 ali pa se oglasite na naši Info točki,
kjer boste dobili vse potrebne informacije, rezervirali datum in se dogovorili o podrobnostih.
Rezervacija je veljavna 2 dni.
Zaradi velikega zanimanja priporočamo, da si termin zagotovite vsaj mesec dni pred
praznovanjem.
Opozorilo: animatorka ne jamči za varnost otrok v otroškem parku Džungla.
CENA PRAZNOVANJA:

ENOJNA ANIMACIJA
do 12 otrok
DVOJNA ANIMACIJA
od 13 do 20 otrok

Več kot 20 otrok
(skupina/razred)

*Postani princeska džungle
DVOJNA ANIMACIJA

- prisoten dodatni
animator,
- obvezna dvojna animacija,
maksimalno do 16 otrok

CENA ANIMACIJE
30 € varščine
+
60 € na dan praznovanja

SKUPAJ PRAZNOVANJE
90 €
+
gostinski del

40 € varščine
+
80 € na dan praznovanja,
prisotna dva animatorja
40 € varščine
+
110 € na dan praznovanja,
najmanj dva animatorja

120 €
+
gostinski del

40 € varščine
+
80 € po praznovanju,

150 €
+
gostinski del

120 €
+
gostinski del

prisotna dva animatorja

DVOJNA ANIMACIJA!!
- OBVEZNA pri praznovanju
4. rojstnega dne, če so
povabljeni tudi otroci, ki še
niso dopolnili 4. leta starosti
(3,5 do 4 leta )

40 € varščine
+
80 € na dan praznovanja,

DODATNA MOŽNOST
PODALJŠANJE RD ZA 30 min.
Možno samo ob izbiri termina
ob 18. uri RD= 2,5 ure

PLAČILO enojna animacija +
20€
PLAČILO 2X animacija + 30€

120 €
+
gostinski del

prisotna dva animatorja

110€ + gostinski del
150 + gostinski del

POMEMBNO ZA ODLIČNO ZABAVO
Če so povabljeni tudi otroci, ki še niso dopolnili 4. leta starosti (3,5 do 4 let), praznovanje izvedeta 2
animatorja – DVOJNA ANIMACIJA.

Izvajalec animacije praznovanja je Športno društvo GIBITUS.
Vse najboljše!

