SLIKARSKA
ROJSTNODNEVNA ZABAVA
Prirediti posebno rojstnodnevno zabavo za vašega
otroka je pravkar postalo »a piece of cake«!
ART-didaktine slikarske rojstnodnevne zabave »ART
pARTy« so pisane na kožo vaših malih princesk ali
super junakov, ker so enkratne in zabavne in vaši
otroci bodo domov odnesli spomin na poseben
dan in umetnino za vse življenje!

•

•

Kako dolgo traja zabava? Naše zabave trajajo
2 uri za otroke 4+ in 2,5 ure za mladostnike, ki
ustvarjajo zahtevnejše slike.
Umetniški izdelek: vaš otrok lahko izbira med
predlogami Likovne šole ARTdidakta ali pa
skupaj izberemo predlogo po želji otroka. Ko

izberete
datum
praznovanja,
vam
elektronskem naslovu pošljemo predloge.
•

•

•

•

•

•

po

ARTdidakta
poskrbi
za:
usposobljenega
mentorja, ves umetniški material in prijetno
ateljejsko okolje.
Hrana in pijača: s seboj lahko prinesete hrano in
pijačo po svoji želji, mi poskrbimo za kozarce,
krožnike in pribor.
Vi poskrbite za: hrano, pijačo, servietke in
dekoracijo. Naš nasvet je, da prinesete
cupcakes-e ali pizze zaradi lažjega serviranja, ki
nam sicer vzame kar nekaj časa!
Velikost skupine: največ 10
trenutne situacije – Covid19).

otrok

(zaradi

Razpoložljivi termini: zabave so lahko ob
sobotah (15:00-17:00, 18:00-20:00) ali nedeljah
(11:00-13:00, 14:30-16:30, 17:30-19:30). Izjemoma
je lahko »ART pARTy« tudi ob torkih. Zabave
trajajo 2 uri, vključno s 30-minutno pogostitvijo.
Odpiranje daril ni vključeno v ta čas, zato da
nam ostane več časa za ustvarjanje! V času
počitnic termini po dogovoru!
Cenik: do 10 otrok………………..140 €
od 11 do 15 otrok…..……190 €

Sprejmemo največ 15 otrok, ker za skupine, večje
od 15 otrok, veljajo posebni pogoji.

•

Dodatna ponudba: v primeru dveh slavljencev
- doplačilo 20,00 €,
- podaljšano ustvarjanje (30 min.) - doplačilo
20,00 €

•

Pogoji najema:

- potrditev na artdidakta@gmail.com,
- plačilo akontacije ob rezervaciji: 50% od vrednosti
paketa se plača v ateljeju Likovne šole ARTdidakta
ali nakaže na TRR,
- razlika se poravna
ARTdidakta ob prihodu,

v

ateljeju

Likovne

šole

- zaradi zasedenosti prostora in obveščanja je
potrditev rojstnodnevne zabave zaželena vsaj 14
dni pred želenim datumom praznovanja.
Podrobnejše informacije, rezervacije in vaše želje
sprejemamo na 041 355 393 (Jasmina) ali na
artdidakta@gmail.com.

.

