מס' 580170108
דף מידע
חגיגת יום הולדת בחווה
חגיגות יום הולדת בחווה נערכות בימי שישי בין השעות  .17:00-19:00החגיגות מתאימות לגילאי 3
ומעלה ,אופי הפעילות מותאם לגיל החוגגים.
צוות יום ההולדת כולל 2 :מדריכים ,ו 5 -עוזרים נוספים.
חתן/כלת השמחה מקבלים יחס מיוחד לכל אורך האירוע.
בתכנית :
• שיחת היכרות עם עולם הסוסים )מה הסוס אוכל ,איך הוא ישן וכד'?( השיחה בשיתוף
הילדים.
• האכלת פוני מכף היד
• הברשת סוסים -הסברים והתנסות
• סיבוב רכיבה לכל ילד ,כ  5סוסים לכיתת ילדים )רוכבים לפי התור(.
• מופע רכיבה -הדגמת רכיבה החל מהיסודות )מה לובשים ,איך מפעילים את הסוס וכד'(,
דרך המקצבים השונים) הליכה ,ריצה וכד'( ועד לקפיצות מכשולים.
• טקס עוגה -לפי תיאום מראש עם המשפחה החוגגת.
• הזמנות יום ההולדות )ניתן לקבל מראש או לחלק ביום האירוע כהפתעה( הנן שובר מתנה
לשיעור ניסיון חינם לילדים מעל גיל ) 7שווי המתנה .(₪120
מחיר  .₪ 1950הנחה לתלמידים פעילים )במסגרת קורס( בחווה₪1800 -
תנאי תשלום 50% :בחתימה על הזמנת הפעילות ועבור 50%הנוספים יש להשאיר פרטי כרטיס
אשראי לגביה ביום האירוע.
•
•
•
•
•

המחיר הנו לכמות של עד  40ילדים )רק הילדים המשתתפים ולא המבוגרים(.
ניתן לערוך חגיגיות לכמות ילדים גדולה יותר בתוספת תשלום.
תוספת של  30שקלים לכל ילד מעל כמות הילדים שנקבעה מראש.
ניתן לבטל את ההזמנה עד שבועיים מראש ללא תשלום.
ביטול בטווח של שבועיים עד  3ימים לפני האירוע יחויב בתשלום של  50%מערך ההזמנה.
ביטול  3ימים או פחות יחויב ב  100%מערך ההזמנה.
תוספת תשלום עבור כמות ילדים החורגת מהנקבע מראש -תשולם בתום האירוע.

•
הערות:
 .1הזמנת אירוע מותנית בחתימה על טופס הזמנה ותשלום  50%מראש .
 .2המשפחה החוגגת תגיע לחווה  30דקות לפני תחילת האירוע ותעזוב עד  30דקות לאחר סיום
האירוע .
 .3יש להשאיר את שטח החווה נקי ומסודר.
להזמנות :שירית  ,0577-631608במידה ואין מענה נא לשלוח sms

יום
א' – ה'
ו'
שבת וחג
•

שעות פעילות ביה''ס לרכיבה:
שעות פעילות ביה''ס לרכיבה
21:00 – 08:00
18:00 -08:00
סגור

שעות פעילות המשרד
20:00 – 10:00
17:00 – 10:00
סגור

בחופשת הפסח ובחופש הגדול מתקיימות קייטנות רכיבה בחווה

ביה"ס

לרכיבה) ,הפארק הלאומי( ת.ד ,850 .רמת גן  52108טל  03-6315001 :פקס03-6313324 :

כתובתנו באינטרנט www.soosim.org.il :

email - info@soosim.org.il

