OxigenSport Str. Duzilor nr. 23, Sector 2, București
tel.: 0722.529.429, 0731.580.249 contact@oxigensport.ro www.oxigensport.ro

Vrei să organizezi o petrecere de neuitat pentru copilul tău? OXIGEN SPORT te ajută cu o ofertă competitivă
și flexibilă. Cu doar 700 RON poti să-i oferi o petrecere așa cum și-a dorit.

Pachetul SUPER PARTY TIME (700 RON) include:


Închiriere spațiu 3 ore (spațiu de joaca pentru copii, loc amenajat pentru părinți,
spațiu de joacă exterior);
 Sistem de sonorizare;
 Decorațiuni – covor de baloane, ghirlande, banner Happy Birthday; invitațiile;
 Meniu pentru 10 copii (pizza sau tartine, sucuri, apa);
 Cafea, alune, sărățele și apă pentru părinți,
 Jocuri interactive cu personajul preferat (2 ore), face-painting, modelaj baloane
Pentru mai mult de 10 copii, se plătește suplimentar 20 RON pentru fiecare copil.



PIZZA – roșii, mozarella, piept de pui, măsline – 2 felii
TARTINE – Bruschete cu roșii, busuioc și ulei de măsline – 2 buc; tartine cu cremă de
brânză și ardei roșu – 2 buc, tartine cu pate și măsline – 2 buc, tartine cu șuncă și
castraveți – 2 buc, tartine cu cașcaval și salam de Sibiu – 2 buc.
Meniul poate fi completat cu oricare din următoarele variante:






PLATOU BRÂNZETURI
Roșii cherry și mozarella,
corăbioare din ardei gras cu
cremă de brânză și verdeață,
cașcaval simplu și afumat,
telemea, măsline, castraveți
(250g/porție, minim 5 porții)
35 lei / persoană



PLATOU CALD
Crochete de pui cu fulgi de
porumb/pui shanghai,
cârnăciori, aripioare de pui,
chifteluțe de pui, cartofi
țărănești /cartofi prăjiți
(250g/porție, minim 5 porții)
35 lei / persoană

MENIU COPII MICI
Fel principal: crochete de pui
cu fulgi de porumb/șnițel de
pui/ piept de pui la grătar/
copănele de pui la cuptor;
Garnitură: Cartofi prajiti/
țărănești / piure;
25 lei / persoana

În plus, puteți adăuga:










Prelungire jocuri interactive cu personajul preferat – 100 RON /1 oră;
Teatru de păpuși – 400 RON/spectacol (aprox 40 min);
Atelier Teatru de umbre – 200 RON/45 min;
Karaoke Party – 400 RON/1 ora
Spectacol de magie – 600 RON/ 45 minute;
Nintendo Wii Party – 250 RON /1.5 ore;
SUMO mania – 420 RON/1 ora;
Science Party – 550 RON/40 minute;
Balon exploder – 2 baloane umplute cu confetti, bomboane și balonașe – 70 ron

Pentru a rezerva o petrecere se va achita un avans de 30% din valoarea aproximativă a petrecerii. În cazul anulării unei
petreceri garantăm restituirea avansului dacă aceasta are loc cu cel putin 7 zile înaintea petrecerii.
În cazul depășirii celor 3 ore de petrecere se va plăti o taxa de 50 RON pentru fiecare jumătate de oră de depășire.
Confirmarea numărului de persoane și alegerea meniului se face cu cel puțin 2 zile înainte de petrecere, telefonic și pe
adresa de mail a clubului. În cazul în care sunt mai puține persoane decât cele confirmate se va plăti pentru numărul de
persoane confirmate.

