Általános vállalási feltételek: CHEFPARADE szülinapi buli
Érvényes: 2018. szeptember 25-től

1. Foglalás
Érdeklődés, időpont egyeztetés telefonon is történhet: 1/210 6042, 06/30/2993012
Foglalás, módosítás és lemondás e-mailen: gyerekzsur@chefparade.hu

2. Ajánlat

Megkeresésre ajánlatot adunk, melynek írásbeli elfogadása / visszaigazolása minősül megrendelésnek.

3. Árak (Áraink nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!)
74.900 Ft 12 gyermekig, majd minden további gyermek 6.200 Ft / fő
Az ár tartalmazza:

2 választható fogás elkészítése

2,5 óra foglalkozás

Chefparade kiskötény használat a rendezvény ideje alatt

korlátlan limonádé és szörp fogyasztás

feldíszített konyha, alap dekoráció

Chefparade ajándékok: az ünnepeltnek emlék bögre, fakanál, csokik, a többieknek Chefparade fakanál.

4. Extrák és egyebek






Szülő-plus ajánlat: Minden a szülinap végére érkező szülő megvendégelése a gyerekek által készített finomságokkal,
valamint frissítő üdítővel: 9.900 Ft / 10 vendégszülő, majd minden további szülő 990 Ft / fő
(az ünnepelt szüleinek a kóstoló ajándék)
Chefparade bögre – 990 Ft/db
Hímzett Chefparade gyermek kötény – 2.990 Ft
Gyermek szakácskönyvek – 1.490 Ft-tól 3.490 Ft-ig
Profi fotók, profi fotóstól: 25.000 Ft/ program

5. Helyszín (max. 25 fő)
 Chefparade Főzőiskola - 1023 Budapest, Bécsi út 27. emeleti terem
 Chefparade Főzőiskola - 1094 Budapest, Páva utca 13.
 Chefparade Főzőiskola és Süti Műhely - 1051 Budapest, Sas utca 21.
6. Jelenlévők a zsúron





Gyerekek: min. létszám 6 fő – max. létszám 25 fő
Szakács-animátor (létszámtól és korosztálytól függően 1, vagy 2 animátor)
o
6-13 főig 1 animátor
o
14-20 főig 2 animátor
o
6-7 éves gyerekek esetén 2 animátor létszámtól függetlenül
Max. 2 fő felnőtt maradhat fotózni, segíteni a gyerekeknek.

7. Részvételi díj rendezése

A foglalás 20.000 Ft foglaló helyszíni befizetésével él – amikor is átadjuk a „meghívókat”.
A fennmaradó összeget a zsúr végén, a helyszínen szükséges rendezni készpénzben.
Fontos: a 12 fős minimum csomagár fixen fizetendő. 12 fő felett a megrendelt létszám alapján szükséges rendezni a részvételi díjakat.
14 fő és afeletti megrendelés esetén, illetve 6-7 éves gyermekek esetén 2 animátort foglalkoztatunk, így a minimum fizetendő
csomagár 14 főre módosul.

8. Időpont és időtartam
Szombati vagy vasárnapi napokon: délelőtt 10 órai, vagy délután 15 órai kezdettel
Ritkább esetben van lehetőség hétköznap késő délutáni időpontot is kérni.
Program időtartama: 2-2,5 óra

9. Szülőkre vonatkozó kérések
Kérjük, hogy az ünnepelt és a vendégek időben érkezzenek: meghívás ideje +-10 perc.
A zsúr a meghívás időpontjához képest 10 perc elteltével kezdődik.
A többi szülőt kérjük, a program végén visszajönni a gyerekekért, vagy – Bécsi úti zsúr esetén – a kávézóban várakozni, amennyiben az
nyitva tart. A Sas utcában és a Páva utcában nincs lehetőség megvárni a gyerekeket.

10. Életkor

6 éves kortól vállaljuk a zsúr megszervezését, egészen 12-13 éves korig. 14 éves kortól már tini-bulival készülünk – egyedi áron.

11. Szülinapi menü - választási lehetőségek (Választható 1 sós és 1 édes fogás):
http://gyerekzsur.chefparade.hu/hu/all/menus
Cupcake és csoki buli esetén mini szendvics büfével is készülünk a gyerekeknek, amit az ár tartalmaz!
Menüválasztásban rugalmasak vagyunk, szívesen veszünk javaslatokat/kívánságokat. A Chefparade receptgyűjteményével egyeztetve
kiválasztjuk az ünnepelt számára legmegfelelőbbet.

