Narozeninové oslavy

Lezecké centrum SmíchOFF
Křížová 6, 150 00, Praha 5;
tel.: +420 251 510 365; email: info@lezeckecentrum.cz
Rezervace: prosím, volejte ve všední dny mezi 9.00-16.00; případně mailem kdykoliv

Prosím, rezervujte termín v předstihu, aby Vámi zvolený termín byl volný.
Oslava je vhodné pro děti od 6 let. Není problém mít ve skupince i mladší dítě, případně je možné menší
děti umístit do dětského koutku za podmínky dohledu rodiče nebo domluvy služby hlídání v dětském koutku.

Cena – 900 Kč
Cena je 900 Kč pro 10 a méně dětí. Za každé další dítě, nad počet 10, je cena 70 Kč. V ceně
je zahrnut vstup na stěnu, pronájem party roomu, narozeninová výzdoba, zapůjčení sedáků pro děti
i pro jističe, zaškolení jističů. V ceně není zahrnuto občerstvení, zapůjčení lezeckých bot (je možné
lézt v čistých teniskách). Doprovod a jističi vstupné neplatí, pokud nechtějí sami lézt.
Platit lze na místě při příchodu hotovostí nebo platební kartou (na místě je vybírána záloha
1000 Kč, ze které se platba za oslavu odečte). Při stornování zamluveného termínu 3 dny a méně
před jejím konáním, je nutné uhradit storno poplatek 500 Kč.

Čas oslav
Víkendové oslavy se konají vždy mezi 9.00 – 19.00. Termíny o všedních dnech záleží na
domluvě. Pronájem party roomu začíná vždy v celou hodinu.
Pronájem party roomu je vždy na 1,5 hodiny, ale můžete pokračovat v lezení i po opuštění
tohoto prostoru.

Lezení
Děti mladší 12 let musí jistit dospělý nebo dítě starší 12 let. Obsluha stěny Vás naučí
bezpečně jistit na tzv. top ropech (lana jsou na stěně již předem připravená). Celkem se počítá se
dvěmi až třemi dětmi na jističe, ale je lepší, když jističů může být více (děti si více zalezou). Jištění
není obtížné, když se to správně naučíte, ani nijak fyzicky náročné.

Oblečení
Pro lezce (děti) i jističe je vhodné jakékoliv sportovní oblečení (tepláky, kraťasy, legíny, tričko)
a uzavřené čisté boty (tenisky). Nevhodné jsou především sukně, šaty, sandály na lezení, lézt na boso
je výslovně Z A K Á Z Á N O !

Jídlo
Můžete si přinést jakékoliv vlastní občerstvení. V party roomu je možnost použití mikrovlnky.
Z našeho občerstvení Vám můžeme nabídnout různé druhy džusů, limonád, točené kofoly, sušenky,
párky v rohlíku, toasty a pizzy.
Talířky, skleničky a příbory budou připraveny k použití v party roomu.
Prosíme, nenoste občerstvení na halu.
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Program
Příchod organizátora oslavy na bar lezeckého centra. Nutnost nahlásit počet dětí a zaplatit
zálohu 1000 Kč. Poté Vám služba na baru ukáže party room.
Po příchodu všech účastníků, obsluha připraví účastníky na lezení a jištění (rozdá a obleče
sedáky), informuje a naučí rodiče jistit na k tomu určených místech.
Přibližně po hodině je možné naplno využít party room: rozdat dárky, sníst narozeninový dort
a slavit.
Po hodině a půl je nutné opustit party room, je možné přesunout věci do uzamykatelných
skříněk. Klíčky od skříněk dostanete na požádání na baru u obsluhy. Na jeden klíček se vztahuje
vratná záloha 100 Kč. Na stěně můžete ještě zůstat a lézt, pokud to dovolí kapacita i množství
zapůjčených věcí. Opět záleží na domluvě s obsluhou stěny.
Před opuštěním lezeckého centra ještě vrátíte všechny půjčené klíčky a vyrovnáte celý svůj
účet.

Tipy pro hladký průběh oslavy




Prosím, přijeďte včas.
Na začátku lezení se všichni jističi dostaví na zaškolení od obsluhy. Tento kurz bude
prováděn pouze jednou za oslavu a to při začátku lezení. Zaškolení probíhá 10-15 minut.
Vezměte si s sebou dobrou náladu.

Budeme se na Vás těšit
Tým smíchOFF
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