
ЗАЯВКА ЗА РОЖДЕН ДЕН 

Дата на партито: ...................................... .......... Капарирана сума: ....... лв.

Часови интервал: ................................................

Възможни часове – уикенд: 10:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 
                      16:00 – 18:00/ 19:00 – 21:00

Възможни часове – делник: 19:30 – 21:30

Тип на партито: 

□ Био Игри □ Арт-ателие с Еми            □ Кулинарна работилничка

Тема на партито: 

..........................................................................................................................................................

Име на рожденика: ............................................................................................. Възраст: ......г.

Име на родител:.......................................................................................................................

Тел.: ......................................... е-mail: …………………………………………………………........

Брой гости: ....................................... деца       Възраст на децата: от ........ до .......... г.

Деца с алергии: ................................брой       Тип на алергията:...................................

Деца със специални потребности:  □ да   □ не 



ДЕКОРАЦИЯ
включена в пакетната цена:

Персонализиран фото-кът 
с надпис „Честит рожден ден“ и името на детето

Хартиени помпони
 на стените в залата за почепка

Декоративна масичка 
за тортата при фото-къта

Празнично декорирана маса
Парти покривка

Празнични салфетки

Парти чинийки

Парти чашки

ДЕКОРАЦИЯ
която можете да поръчате допълнително:

Балони с хелий  Стандартни балони

□ балон-цифра: ….... броя □ латексов балон: ….... броя 
        (1 бр. – 0.60 лв. )         (1 бр. – 15 лв. )

□ стандартни балони: ….... броя □ латексов балон: ….... броя 
(1 бр. – 3 лв. )         (1 бр. – 0.60 лв. )

Тематична пинята – 85 лв.



РАБОТИЛНИЧКИ
Моля, изберете една от посочените по-долу разновидности

БИО ИГРИ

Палеонтология: „
Модерни динозаври“ □

Криминалистика: „Престъпление“ □
Ателиета с експерименти: „Яко

ДНК!“ □
Ателиета за животни: „Какво се

крие на о. Мадагаскар?“ □
Ателиета за

животни: „Приключение в
Египет“

□

Тема на ателието: свободна □ конкретна □

...................................................
В случай, че сте отбелязали конкретна тема по-горе, моля запишете я.

КУЛИНАРНА 
РАБОТИЛНИЧКА

Приготвяне на
мъфини □

Приготвяне на мини-пици
„Маргарита“

□
Приготвяне на

ливански сандвич □

АРТ-АТЕЛИЕТА С ЕМИ

Рисуване върху
текстилни торбички □

Рисуване с четка върху платно □
Изработка на стилизирани

фигурки от глина □



ЦЕНОВИ ПАКЕТИ – ДЕЛНИК
19:30 – 21:30

до 10 деца*

Био Игри 500 лв.

Арт ателие с Еми 600 лв.

Кулинарни работилнички 650 лв.

* Доплащане за дете над предвиденото – 25 лв.               *  Н яма възможност за повече гости извън посочените.
   Максималният брой на децата е 15.                 Максималният капацитет е 15 деца.

ЦЕНОВИ ПАКЕТИ - УИКЕНД
10:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 /  16:00 – 18:00/ 19:00 – 21:00

до 10 деца*

Био Игри 450 лв.

Арт ателие с Еми 550 лв.

Кулинарни работилнички 600 лв.

* Доплащане за дете над предвиденото – 25 лв.               *  Н яма възможност за повече гости извън посочените.
   Максималният брой на децата е 15.                 Максималният капацитет е 15 деца.

Ценовите пакети включват: наем на целия център за 2 часа, декорация, OreHHerO домакин, водещ на 
заниманията, материали за заниманията, детски кетъринг, подарък за всяко дете и електронни 
покани. 

Тортата е най-специалното нещо за всеки рожден ден! Ето защо OreHHerO Ви дава пълната свобода 
да изберете своята торта от сладкарница по Ваш избор. Единственото ни изискване е да 
предоставите на надлежнно попълнен сертификат за качество. Разбира се, ако желаете, можем да 
Ви препоръчаме торта и от нашите партньори, и поръчаме любимата торта от Ваше име.

Всеки допълнителен час занимания се заплаща: 30 минути допълнително - 50 лв., 1 час  занимания 
допълнително - 100 лв.

до 15 деца**

Био Игри 650 лв.

Арт ателие с Еми 700 лв.

Кулинарни работилнички 800 лв.

до 15 деца**

Био Игри 600 лв.

Арт ателие с Еми 700 лв.

Кулинарни работилнички 750 лв.



ДЕТСКИ ПАРТИ МЕНЮТА*

Вариант I
Гризини с пармезан - 50 гр.
Солени палачинки - 120 гр.

с колбас и сирена или зеленчуци 

Хрупкави картофи на пръчици - 150 гр.
 Батат или обикновени картофи

Панирани филенца - 150 гр.
с корнфлейкс на фурна 

Мини зеленчукови шишчета - 120 гр.

Плодови шишчета - 120 гр.

Вариант II
Гризини с чедър - 50 гр.

Тортили - 150 гр.
 пиле, крема сирене и хрупкави зеленчуци или с маслинена паста и зеленчуци 

Хрупкави картофи на пръчици - 150 гр.
батат, обикновени

Панирани филенца - 150 гр.
със сусам на фурна 

Мини бургери - 120 гр.
с месно кюфте или зеленчуково кюфте

Зеленчукови пръчици - 100 гр.

Вариант III
Гризини със сусам - 50 гр.

Мини пици - 120 гр.
с колбаси или зеленчукови 

Хрупкави картофи на пръчици - 150 гр.
батат или обикновени картофи

Мини сандвичи - 120 гр.
с бял или пълнозърнест хляба, крема сирене, прошуто кото, чедър, краставичка

 или със сирена и зеленчуци 
Мини телешки кюфтенца - 80 гр.

Зеленчукови пръчици - 100 гр.



Ако имате каквито и да е въпроси, свързани с организирането на Вашето празненство, не 
се колебайте да се свържете с нас: hrisi.orehhero@k-e-g.eu / 0897 540 022.

Подпис на родител: ...................................                Дата: ...................................

Запазване на дата: за да запазите дата за празненството, е необходимо да капарирате сума от 100 лв. 
При отказ от провеждане на партито 3 дни преди заявената дата сумата не се възстановява. В този 
случай има възможност за пренасрочване за друга дата, без да се дължат неустойки.
Външни лица: на територията на детски център OreHHerO не се допускат външни лица по време на 
партито. Заниманията са предназначени изключително за децата. Родителите, които ги придружават 
можат да се насладят на една приятна разходка в намиращите се в близост паркове или модерните 
кафета и ресторанти. При желание от Ваша страна бихме се погрижили за резервацията на Ваше име.
Допълнителни услуги: ако желаете да Ви бъдат предоставени услуги извън описаните в тази оферта, с 
удоволствие ще се погрижим  да Ви ги осигурим в пълно качество и срок.
Материални щети, нанесени по време на партито се съобщават на родителите своевременно и се 
заплащат по надлежния ред.
Промени по заявката могат да се правят не по-късно от 5 работни дни преди датата на партито.
Финална оферта ще получите до три дни след попълване и подаване на  попълнена и подписана заявка 
за рожден ден. 

ВАЖНИ ВАЖНОСТИ

mailto:hrisi.orehhero@k-e-g.eu

