
Oslava s programem a animátorem 

Kontakt: Jana Vojíková laserarena@hotnet.cz    www.laserarenapisek.cz telefon: 776606631

balíček “řízená oslava” 

 
Cena balíčku:            2500Kč 
 
V ceně jsou hry 3 kola v aréně, výzdoba, náš 
animátor a půl hodina hraní na ostatních 
gamech. Dále v ceně 3 druhy slaných variací 
(brambůrky, popcorn…) + dětské šampíčko 
 
Trvání min.    2h. 
Počet dětí, nejlépe pro ně: 6-10,  
- max. na oslavu do 15ti dětí (střídáme je) 
Věk: 5 let - 18let 

Nápoje a občerstvení 

Co se týká nápojů a ostatní konzumace, nejsou 
součástí ceny za oslavu - hradíte zvlášť dle 
konzumace skupiny.  
Po domluvě s rodiči připravujeme na stůl ještě před 
příchodem dětí např. oblíbené litrové džbánky s 
ledovými čaji (79Kč/l), které dle domluvy postupně 
doplňujeme. 
Nedoporučujeme dětem podávat velmi sladké limči - 
coly, fanty ap. Děti po hře musí více doplňovat tekutiny 
a po takto sladkých nápojích jim nebývá dobře. 
Oblíbené u dětí je ukončit oslavu pizzou z naší 
nabídky (cena za kus 145Kč). 
Většinou postačí dvě pizzy (místo chlebíčků). 

Dort, raut, výzdoba  
Na oslavu Vám můžeme zařídit i rautové pohoštění 
(řízečky, obl. mísy…) skrz naše prověřené dodavatele. 
Je možné zařídit i dort, cena od 750 Kč.  
Dort si můžete přinést i svůj  :-)  
Nápoje, šampíčka, slané variace …. jsou k dispozici 
na baru. (není možné si nosit vlastní) 
Pokud budete chtít prostor vyzdobit nějakým 
speciálním motivem (např. oblíbeným hrdinou), ani 
tady není problém. Speciální výzdobu buďto zařídíme 
my, či vyzdobíme Vámi přinesenými dekoracemi (ceny 
se pohybují dle ceníku dodavatelů). 

Ostatní možnosti 

Balíček s výše uvedenými podmínkami lze využít i bez 
animátora (např. ke starším dětem). Oslavu si pak 
řídíte sami, dle vašich potřeb. Informace kdy jít do hry 
dostanete od obsluhy baru.  

Pokud nechcete oslavu řízenou - balíček,  
ale narozeniny byste u nás oslavit chtěli, není 
problém. U nás je možné vše :-) 
Stůl Vám dle potřeby připravíme a nazdobíme, 
zapůjčíme potřebné nádobí k vašemu dortu. 
Paušální poplatek 200Kč za přípravu stolu a zapůjčení 
nádobí.  
Ceny za hry a konzumaci dle platného ceníku.  
. 

NAROZENINY 

Jak to probíhá :-) 
Připravíme narozeninový stůl a poté v domluvený čas přebíráme do 
naší péče oslavence a jeho hosty. Je na rodičích, zda v aréně zůstanou 
a dají si v klidu kávu, či jen děti předají a po oslavě se pro ně vrátí -  my 
je určitě min. 2h potřebovat nebudeme ;-) Prosíme o včasný příchod 
(minimálně 15min. před začátkem oslavy) - začít musíme na čas.  
Předpřipravenou pozvánku si pro své hosty můžete dotvořit a vytisknout 
na www.laserarenapisek.cz/pozvanka 
V průběhu oslavy také fotíme. Odkaz zasíláme na Váš e-mail. 

Program: 
Po přivítání a seznámení dětí s programem, prostředím a hlavně hrou, 
hrajeme první kolo v aréně. Poté děti předají oslavenci dort, 
sfoukáváme svíčky (pokud si je nedonesete, za poplatek jsou v aréně  
k dispozici) a samozřejmě doplníme dortem energii pro druhou hru. 
V druhé pauze připíjíme oslavenci na zdraví a po třetím kole v aréně  
předáváme dárečky. Pří oslavě využíváme většinou ostatní gamy až v 
poslední fázi (v poslední půlhodince). Někdy je ale třeba skupinu nechat 
víc odpočinout, takže prokládáme gamy již v pauzách mezi hrami. Vždy 
záleží na dětech a jejich skupině.  
Zhruba po dvou hodinách zábavy přichází loučení a předávání dětí 
rodičům :-) 
Pozn: Virtuální realita není součástí balíčku, děti se nedokáží vystřídat - 
lze ale jednotlivě doplatit. 
 
Jestli-že chce skupina v aréně ještě pobýt i po skončení řízené oslavy, 
není problém. I po oslavě můžete u nás v klidu posedět, případně si 
doplatit další hry. Prosíme jen o informaci, kvůli dalším rezervacím. 
Pozor: Děti jsou již pod dohledem rodičů :-).  

U řízené oslavy sedí rodiče u jiného stolu než děti. Prosíme o 
nezasahování do oslavy, abychom stihli s dětmi vše potřebné.   
Těšíme se na Vás :-) 

Oslava řízená - “balíček” - možnost i bez Laser game: 
- lze přizpůsobit jakékoliv dětské skupině.  

Záleží na dětech, kolikrát a jestli vůbec 
chtějí jít do arény. Místo laser game pak 
hrajeme různé narozeninové hry, tančíme,  
soutěžíme. Lze kombinovat. 
Více informací “dětská oslava bez Laser game”.

Dárková poukázka: chcete-li dítěti oslavu darovat, zakupte dárkový poukaz “řízená oslava” www.laserarenapisek.cz/poukazky

http://www.laserarenapisek.cz/poukazky
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