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MEGRENDELŐLAP 
 

Jelen Megrendelőlap aláírásával a Megrendelő megrendeli a Csacska gyermekeknek szervezett születésnapi rendezvényét, az 
alábbiakban meghatározott feltételekkel.  
 
Megrendelő adatai:  

 Neve:  ....................................................................................................................................................  
 Cím :  ......................................................................................................................................................  
 E-mail: ....................................................................................................................................................  
 Telefon: .................................................................................................................................................  
 

Számlázási adatok: 
Név:  .......................................................................................................................................................  
Cím :  .......................................................................................................................................................  
Adószám: ................................................................................................................................................  
 

Rendezvény időpontja: .......................................................................... 
Ünnepelt neve: .................... Várható létszám: ............ fő 
Ünnepelt életkora: .............. Kísérők száma:    ............. fő – 1000 Ft / FŐ 

 
Fontos információk az ünnepeltről:........................................................................................................................... 
 
Melyik partit kívánja megrendelni? (Kérjük X-el jelölje a választ!) 

 
TÉMA: 
 
 

¨ CSACSKA 
(limonádé, karszalag, 
animált játékok, apró 
ajándék minden 
résztvevőnek) 

¨ MÉG CSACSKÁBB 
(Csacska csomag + party fotók) 

¨ LEGCSACSKÁBB 
(Még Csacskább csomag  + 
egyedileg készített meghívók, 
külön ajándék az ünnepeltnek) 

¨  KINCSKERESÉS, VAGY SÜTŐS KINCSKERESÉS 3500 FT / FŐ 3900 FT / FŐ 4500 FT / FŐ 
¨  BELTÉRI CSAPATÉPÍTŐ 3500 FT / FŐ 3900 FT / FŐ 4500 FT / FŐ 

¨  

SÜTŐS BULI 
o ARANYGALUSKA 
o KEVERT LINZER (NŐI SZESZÉLY) 
o RÉTES VARIÁCIÓK 
o CHURROS 
o TÚRÓGOMBÓC 
o KEKSZTEKERCS 

+  
o VANÍLIAKRÉMES TORTA 
o CSOKIKRÉMES TORTA 

5000 FT / FŐ 5400 FT / FŐ 5900 FT / FŐ 

¨  

FŐZŐS BULI  
o MAGYAR FŐÉTEL ÉS DESSZERT 
o OLASZ FŐÉTEL ÉS DESSZERT 
o MEXIKÓI FŐÉTEL ÉS DESSZERT 
o AMERIKAI FŐÉTEL ÉS DESSZERT 
o GÖRÖG FŐÉTEL ÉS DESSZERT 

5000 FT / FŐ 5400 FT / FŐ 5900 FT / FŐ 

Fizetési feltételek: 
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés visszaigazolásának napjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül 
készpénzben (személyesen) vagy átutalással, a Csacska által kiállított díjbekérő alapján kifizeti a foglaló összegét, ami az előzetes foglalás 
alapján számított teljes ár 50%-át teszi ki. Végleges elszámolás közvetlenül a rendezvény után történik, készpénzben. Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén a Csacska a megrendelés teljesítésétől elállhat. 
 
Lemondási feltételek: 
Ha a Megrendelő a rendezvényt megelőző, legkésőbb 14 munkanapon belül jelzi lemondási szándékát, akkor a foglaló 100%-át visszafizetjük. 
13-3 munkanapon belül jelzett lemondási szándék esetén, a foglaló 70%-a jár vissza. 1-2 munkanapon belüli lemondás esetén a foglaló 
összege nem visszatérítendő. Betegség esetén új időpontra áthelyezhető a rendezvény, ennek extra költsége nincs.  
 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy egy születésnapi rendezvény minimum 8 főtől kerül megrendezésre. A 8 fős létszám a rendezvény 
alapdíja. Az alapdíj abban az esetben is kifizetendő, amennyiben a rendezvény végleges létszáma nem éri a 8 főt. 
A megrendelőlapot kérjük elküldeni e-mail-ben az info@csacska.hu címre. 

Dátum:  ................................. , ...................................................  Megrendelő aláírása: ................................................................ 


