
                                                                                                                 DETSKÝ SVET OC MIRAGE - CENNÍK SLUŽIEB

Vstup dieťaťa   Vstup dieťaťa bez   1.Vstup dieťaťa bez    Detská oslava           Animátor

v sprievode             rodiča  rodiča/d.do 3.rokov v      na 

1 dospelej osoby     3 a viac rokov 2.ZŤP dieťa bez rodiča   Detskom svete  detskú oslavu

do 60 min /1 hod 3,50 €                    4,50 €                        6,00 €                             15,00 €                20,00 €              

61- 120 min /2 hod 4,90 €                    7,00 €                        9,00 €                             28,00 €                40,00 €              

121-180 min/3 hod 6,80 €                    9,00 €                        15,00 €                           41,00 €                58,00 €              

181-240min/4 hod 8,70 €                    13,00 €                      19,00 €                           50,00 €                78,00 €              
každá začatá hodina 2,00 €                    3,00 €                        5,00 €                             10,00 €                15,00 €              cenník platný od 01.07.2022

* sprievodná osoba pre maloleté dieťa musí mať aspoň 16 rokov a musí sa preukázať Občianskym preukazom

ĎALŠIE SLUŽBY:

1. Dlhodobý pobyt pre dieťa  - info na recepcii Detského sveta

2. Klub PLUS- nadštandardná služba opatrovania detí do 3 rokov- info dostanete na recepcii Detského sveta

3. Opatrovanie detí do 3 rokov- na objednávku aspoň deň vopred,personál má právo rozhodnúť, či prijme dieťa bez objednávky.

4. Detské oslavy- informovať sa môžete na recepcii Detského sveta.

U P O Z O R N E N I E   P R E   Z Á K A Z N Í K O V

1. V cene vstupu dieťaťa v sprievode  dospelej osoby je zahrnutý vstup 1 dieťa+ 2 dospelé osoby. Každá ďalšia dospelá osoba je za poplatok 1,00 Eur, ktorý 

     nebude účtovaný v prípade, že si táto osoba objedná nápoj/ káva, čaj, nealko.

2. Dieťa do 6. mesiacov- účtujeme  poplatok 1,00 Eur- pobyt max.2 hodiny. Každá ďalšia hodina 1,00 Eur.

3. Vyhradzujeme si právo prijímať dieťa len po predložení dokladu potvrdzujúci vek dieťaťa- preukaz poistenca.

4. Vyhradzujeme si právo neprijať choré dieťa.

5. Prosíme zákazníkov, aby si do priestorov Detského sveta nenosili vlastné jedlo a nápoje- s výnimkou kojeneckej stravy a drobného občerstvenia pre 

     dieťa/napr. keksík, prípadne ovocie.

6. V prípade akýchkoľvek informácií prosím kontaktujte Eva Mihaličková, Mgr. 0911 390064 alebo detskysvet@mirageshopping.sk

INFO PRE DRŽITEĽOV PREUKAZU ZŤP/ DRŽITEĽOM JE DIEŤA

1. Zľavu si môže uplatniť rodič pre svoje dieťa, ktoré je držiteľom preukazu ZŤP.

2. Rodič je povinný  pri registrácií uviesť, že dieťa je ZŤP a predložiť platný doklad.

3. Zľavu vo výške 50 % si môže uplatniť rodič len na vstup dieťa+rodič.

4.V prípade, že rodič využije pre dieťa ZŤP vstup na dozor/ bez rodiča, je nutné si tento vstup vopred objednať-041 5003000, 0911 390064.

5.Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti na prevádzke, personál na recepcii rozhodne, či je možné dieťa ZŤP prijať bez objednávky.
6. V prípade vstupu dieťaťa ZŤP bez rodiča platí platný cenník bez zľavy/ stĺpec č.3


