
SPLOŠNI POGOJI
• Rojstni dan po tvoje je osnovan in oblikovan v skladu z željami slavljenca, slavljenke, zaradi česar 

je potrebno predhodno individualno srečanje z njim in s skrbniki. V kolikor na samem dogodku 
otrok ali otroci ne želijo sodelovati v vnaprej dogovorjenih aktivnostih, si pridružujemo pravico do 
spremembe programa. 

• Animatorji in animatorke Zavoda MARS delujemo v duhu Deklaracije in Konvencije o otrokovi 
pravicah ter Splošne deklaracije človekovih pravic. 

• Pri ponudbi Grahek se stranka zaveže, da bo po treh urah prostor predala urejen, pospravljen kot 
ga je prevzela. 

• Pri ponudbah Kočija in »Mizica, pogrni se« je cena oblikovana za 10 otrok. Za vsakega naslednje-
ga, do 15 otrok, je doplačilo 10 evrov. Za praznovanje, na katerem je prisotnih od 15 do 20 otrok, 
zaračunamo dvojno ceno praznovanja. 

• Pri ponudbah Kočija in »Mizica, pogrni se« sprejmemo največ 20 otrok. Ponudba v omenjenih 
programih vključuje največ dve dogovorjeni aktivnosti (npr. ustvarjalna delavnica in lov na zaklad 
ali priprava prigrizkov in poslikava itn.). 

• Pri vseh ponudbah so v ceno vključena vabila. 

• Vsaj petnajst minut praznovanja namenjamo prosti igri. 

• Dolžnost naročnika je, da animatorje pravočasno, predhodno seznani z morebitnimi posebnostmi 
(npr. alergije, gibalne ali vedenjske motnje ipd.) otrok. 

• Predplačilo v višini polovice cene se pobere in zabeleži na individualnem sestanku pred prazno-
vanjem. Preostanek se poravna po izvedbi. 

• V kolikor pride do odpovedi praznovanja vsaj tri dni pred slavjem, vam predplačilo vrnemo v celo-
ti. 

• V nasprotnem primeru ga obdržimo. 

• Starši oz. skrbniki pridejo po otroka točno ob dogovorjeni uri, sicer se zaračuna zamudnina v 
vrednosti 50 (petdesetih) evrov. 

• S praznovanjem pri nas podpirate druge neprofitne programe in projekte Zavoda MARS Maribora, 
saj jim namenjamo deset odstotkov zaslužka od vsake rojstnodnevne zabave.

 
 

Zavod MARS Maribor

Splošni pogoji veljajo od 1. februarja 2020.


