
 

 

Malá párty Lollipop  Velká párty Lollipop  
(pro 10 dětí vč. oslavence) obsahuje: 
 

(pro 11 až 20 dětí vč. oslavence) obsahuje: 
 

• pronájem oddělené vyzdobené místností v Pirátském dětském světě na 1,5 hodiny  • pronájem oddělené vyzdobené místností v Pirátském dětském světě na 1,5 hodiny  
• animátorku, která dětí po dobu oslavy pohlídá a připraví jim program  • dvě animátorky, které dětí po dobu oslavy pohlídají a připraví jim program  
• pozvánky pro děti  • pozvánky pro děti  
• korunku, frkačku, lízátko, balónek pro každé dítě  • korunku, frkačku, lízátko, balónek pro každé dítě  
• drobné občerstvení – sušenky, čipsy, gumové medvídky  • drobné občerstvení – sušenky, čipsy, gumové medvídky  
• 1x dětský sekt  • 2x dětský sekt  
• 1x dort dle výběru • 2x dort dle výběru   
• fotografie  • fotografie 

 
Cena: 1350 Kč  Cena: 2350 Kč  

 
Na oslavu můžete přiobjednat další občerstvení a také Extra službu - klauna, kouzelníka, balónkovou show či facepainting nebo dočasné tetování.  
 
Desatero Super Párty Lollipop: 

1. Přijďte 5 minut před začátkem párty do Pirátského dětského světa.  
2. Ohlaste se a předejte děti animátorce (zůstat na párty může 1 dospělý). 
3. Co děti čeká: přání oslavenci, předání dárků, krájení dortu/ů a přípitek. Animátorka má připravené jednoduché hry pro děti  

(pantomima, pexeso, malování, diskotéka apod.). Program je individuální, dle každé oslavy. 
4. Zbylý čas Super párty Lollipop děti stráví hraním v Pirátském dětském světě pod dohledem animátorky. 
5. Po dobu párty je vypnuto střílecí dělo, z důvodu bezpečnosti dětí. 
6. Objednaná Extra služba začíná cca půl hodiny po začátku Super párty Lollipop. 
7. Při odchodu si každé dítě odnáší balónek, frkačku, lízátko a korunku. 
8. Po skončení párty předá animátorka děti s jejich věcmi rodičům. 
9. Děti mohou zůstat dále v Pirátském dětském světě (již pod dohledem rodičů). 
10. Fotografie z oslavy budou zaslány na uvedený email v objednávce do 2 dní. 

 
Oslava je vhodná pro děti od 4 do 10 let.  
 
K objednání oslavy využijte objednávkový formulář na www.europark.cz v sekci Super párty Lollipop, rádi Vás obratem kontaktujeme. Více informací obdržíte také na  
tel. čísle 234 672 311, nebo e-mailu lollipop@europark.cz. 
 
Nabídka dortů:    Nabídka pizzy: 

Čokoládový dort    Margherita 
Dort s lesním ovocem   Quattro Formaggi 
Dort Cookies    Prosciutto Cotto    
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