SPLOŠNI POGOJI ZA PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE
(Športni center Fakultete za šport)

POTEK PROGRAMOV
Rojstnodnevne zabave organiziramo v:
- PETEK: 17.00 – 20.00,
- SOBOTA: 10.00 – 12.00/14.00 – 16.00/18.00 – 20.00,
- NEDELJA: 10.00 – 12.00/14.00 – 16.00/18.00 – 20.00.
V kolikor so na določen dan še vsi termini prosti, lahko ure prilagodimo povpraševanju.

PROGRAMI (ponudba)
V sezoni 2018/19 smo pripravili 3 različne rojstnodnevne zabave, ki so prilagojene starosti in
željam otrok. Vsekakor pa se potrudimo, da ugodimo tudi vašim željam oziroma željam vaše
slavljenke/slavljenca in individualno prilagodimo vsebino rojstnodnevne zabave.

1. RUMEN ROJSTNI DAN
Starost slavljenca: DO DOPOLNJENEGA 5. LETA (poleg otrok starih 3 leta ali manj mora biti
pri športnih aktivnostih prisoten en od skrbnikov, ki je v primerni športni opremi)
Kje: ŠPORTNA DVORANA ŠKRLATICA
Program: ELEMENTARNE IGRE, POLIGONI (možnost: poudarek na določeni športni panogi žoge, gimnastika, atletika, plezanje…)
Paket vsebuje:
- 2 šolski uri vodene športne zabave (90 minut),
- elektronska vabila,
- fotografiranje (povezava do fotografij),
- darilo za slavljenca,
- pijača za otroka (voda).

2. RDEČ ROJSTNI DAN
Starost slavljenca: OD DOPOLNJENIH 5 LET (poleg otrok starih 3 leta ali manj mora biti pri
športnih aktivnostih prisoten en od skrbnikov, ki je v primerni športni opremi)
Kje: RAZLIČNE DVORANE FAKULTETE ZA ŠPORT (glede na želeno športno panogo)
(gimnastična dvorana, športna dvorana s plezalno steno, športna dvorana za mali
nogomet...)
Program: ELEMNENTARNE IGRE, ŠTAFETE, POLIGONI, ŠPORTNE IGRE (igre z žogo, igre z
loparji, plezanje, gimnastika, atletika…)
Paket vsebuje:
- 2 uri vodene športne zabave (120 minut),
- elektronska vabila,
- fotografiranje (povezava do fotografij),
- darilo za slavljenca,
- pijača za otroka (voda).

3. ZELEN ROJSTNI DAN
Starost slavljenca: OD DOPOLNJENIH 7 LET (poleg otrok starih 3 leta ali manj mora biti pri
športnih aktivnostih prisoten en od skrbnikov, ki je v primerni športni opremi)
Kje: ŠPORTNA DVORANA MANGART, KRN, ŠKRLATICA
Program: IGRE Z ŽOGO (in vse kar je povezano z njo)
Paket vsebuje:
- 2 uri vodene športne zabave (120 minut),
- elektronska vabila,
- fotografiranje (povezava do fotografij),
- darilo za slavljenca,
- pijača za otroka (voda).

Program prilagodimo individualno po dogovoru s slavljencem.

PRIJAVA
V kolikor bi želeli pri nas praznovati rojstni dan svojega otroka, nam lahko pišete na
vadba@fsp.uni-lj.si ali pokličete na 041 334 421. Izpolnjeno prijavnico nam pošljite na mail in
dobili boste povratni odgovor glede termina praznovanja. Prijavnica poslana preko e-naslova
pomeni, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji, in se z njimi strinjate.
Prijavo je potrebno urediti (oddati) najmanj 5 delovnih dni pred izvedbo rojstnega dne.

CENIK ROJSTNODNEVNIH ZABAV
ROJSTNI DAN ŠTEVILO OTROK CENA Z DDV
DO 10 OTROK
100 €
RUMEN
DO 16 OTROK
150 €
DO 16 OTROK
150 €
RDEČ
DO 24 OTROK
170 €
DO 30 OTROK
200 €
DO 16 OTROK
150 €
ZELEN
DO 24 OTROK
170 €
DO 30 OTROK
200 €

10%
50%

-

POPUSTI
otroci zaposlenih na Univerzi v Ljubljani
otroci zaposlenih na Fakulteti za šport

POPUSTI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO IN NE SEŠTEVAJO
POPUSTI VELJAJO LE NA CENE BREZ POGOSTITVE
V kolikor želite, da bi bil rojstni dan uro daljši ali krajši, potem dodamo/vzamemo
obstoječi ceni 30% cene.

Plačilo se izvede na podlagi PREDRAČUNA, ki ga po prijavi prejmete na e-naslov, ki ga
navedete v prijavi. Plačilo je možno izvesti izključno preko položnice, spletnega bančništva,
ipd. Plačilo z gotovino ni mogoče.
Plačilo mora biti izvedeno 3 delovne dni pred izvedbo rojstnodnevne zabave in je pogoj
izvedbe.
DOPLAČILO - VEČ SLAVLJENCEV
20% DOPLAČILA (na cene brez pogostitve) za praznovanje več slavljencev.

ODPOVEDI
Vračilo:
100 % V primeru bolezni ob predložitvi zdravniškega opravičila.
50 %

Odpoved na dan izvedbe rojstnega dne.

ZDRAVSTVENO STANJE IN ZAVAROVANJE OTROK
Otroci morajo biti zavarovani preko staršev. Starši morajo animatorje NUJNO obvestiti o
(primeru) zdravstvenih posebnostih otroka.

FOTOGRAFIRANJE
Rojstnodnevno zabavo fotografirajo vaditelji/animatorji in lahko v določenih primerih pride
do tega, da je kvaliteta fotografij lahko malce slabša. Fotografije oziroma povezavo do
fotografij prejmete na e-naslov, naveden v prijavi. V kolikor ne želite, da se zabava
fotografira, potem morate na to opozoriti pri prijavi ali vaditelje/animatorje pred pričetkom
zabave.

POGOSTITEV
Po končanem športnem delu rojstnega dne je možna tudi pogostitev, ki jo pripravi ponudnik
prehrane Greeny (za pogostitev se dogovorite vsaj tri dni pred izvedbo rojstnega dne). Lastna
pogostitev ni možna.
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