РОЖДЕН ДЕН В МУЗЕЙКО - ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
ВАЖНО:
Временно преустановяваме възможността за запазена маса в кафетерията, кетъринг и поднасяне на торта с
цел спазването на всички противоепидемични мерки и разпоредбите на съответните държавни и местни
институции. Максимален брой гости на рождения ден: 15 деца. Не се допускат гости, които не взимат участие
в програмата, на теритирията на Музейко освен възрастни, които да доведат и отведат децата от
празненството.
1. КОЛКО ПО-РАНО ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯ ДАТА ЗА РОЖДЕН ДЕН?
Препоръчваме да заявите желаната дата поне 10 дни по-рано.
2. КОГА ЩЕ РАЗБЕРА ДАЛИ ЗАЯВКАТА МИ Е ПРИЕТА/ПОТВЪРДЕНА?
Заявките се приемат и обработват по реда на тяхното постъпване от понеделник до петък (от 10:00 до 18:00
часа). До 3 работни дни след изпращане на заявката ще получите писмено потвърждение за резервиране на
датата. В случай че посочената от Вас дата е заета - ние ще се свържем с Вас за уточняване на друга.
3. КОГА И КАК СЕ ЗАПЛАЩА РОЖДЕНИЯТ ДЕН?
След писмено потвърждение на Вашата резервация, ще очакваме да заплатите капаро в срок от 3 работни
дни. Имате възможност да направите това по банков път или на каса в Музейко. Детайли за резервацията и
начина на плащане ще откриете в потвърдителния имейл. Със заплащане на капарото Вие потвърждавате
резервацията. Съгласно общите условия за ползване услугите, предоставяни от дружеството ни, Вашата
резервация ще отпадне автоматично, в случай че авансовото плащане не е направено в срок.
4. КОГА ЗАПЛАЩАМ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА ЗА РОЖДЕН ДЕН?
Цената за тематичната програма за всяко присъстващо дете над 10 деца, както и
допълнително поръчаните подаръци се заплащат в деня на тържеството на касата в Музейко. На касата на
Green Cherry Café се заплащат заявените менюта и кетъринг.
5. ЗАЩО ПЛАЩАМ НА РАЗЛИЧНИ КАСИ ТЕМАТИЧНАТА ПРОГРАМА И ХРАНАТА?
Музейко и Green Cherry Café са две различни, партниращи си организации.
6. МОГА ЛИ ДА ПОСОЧА ДРУГ НАЧАЛЕН ЧАС НА РОЖДЕНИЯ ДЕН?
Програмите за рожден ден се провеждат с начални часове от 10:00, 16:00 и 17:30 часа според избраните от
Вас тема и ден. Няма опция за друг начален час, поради богатата програма на Детския научен център и
посещенията на училищни групи.
7. В КОЛКО ЧАСА ДА ПОКАНЯ ДЕЦАТА ЗА РОЖДЕН ДЕН В МУЗЕЙКО?
Препоръчваме да поканите децата 15-20 минути преди обявеното начало. Присъствието на поне един
родител от присъстващите на рождения ден деца на територията на Музейко е задължително.
8. МОГАТ ЛИ ДЕЦА ПОД 6г. ДА УЧАСТВАТ В ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА от 6 до 13 г.?
Зависи от избраната програма. Ако сте избрали програма Модерни изследователи, Изследователи на открито
или Рожден ден с аниматор, децата под 6 годишна възраст могат да участват в рождения ден, но
задължително трябва да бъдат придружавани от възрастен през цялото време. За рождените дни Карнавал в
гората, Венециански карнавал и Газирани експерименти, децата, на възраст под определената
за съответната програма не могат да бъдат част от рождения ден. Те могат да влязат с родителите си, за да се
забавляват в Музейко до 18:00 часа, като е необходимо да се закупи билет за вход за родителя и детето.
9. КАКВА ЦЕНА ЗАПЛАЩАМ ЗА ПО-МАЛКИТЕ ДЕЦА, КОИТО ПРИСЪСТВАТ НА ТЪРЖЕСТВОТО?

Само за програмите Модерни изследователи, Изследователи на открито или Рожден ден с аниматор, може
да предвидите по-малкото дете в общата бройка деца гости. Така детето ще участва в програмата, като трябва
да е придружавано от родител. В този случай родителят не заплаща цена за вход.
В случай че по-малкото дете не участва в програмата за рождения ден, но желае да влезе в Музейко, следва
да закупите билети за вход по общите правила.
10. КАК ПРОТИЧА РОЖДЕНИЯТ ДЕН?
В посочения начален час децата и водещият влизат в Музейко, където започва програмата на рождения ден.
След приключване на програмата, водещият извежда децата и ги предава на родителите в резервирана зона
в кафетерията на Музейко. Там ще бъдат сервирани допълнително поръчаното празнично меню и тортата.
Може да останете в кафе-ресторанта до 12:45 часа (за сутрешния рожден ден) и до 18:45 (за рожден ден от
16:00 часа) и до 19:45 часа (за рожден ден от 17:30 часа).
Рождените дни с начален час 17:30 часа се провеждат в Музейко до 19:15 часа. Моля да
имате предвид, че тъй като Музейко затваря за посетители в 18,00 часа. След този час в Музейко остават само
рожденика и децата, участващи в програмата (за които е заплатена такса за рожден ден) заедно с водещите.
Всички гости на тържеството, за които е закупен билет за вход, могат да се разхождат из
изложбите на Музейко до 18.00 часа.
Закъснелите деца, те се присъединяват към групата на рождения ден, щом пристигнат.
11. ТРЯБВА ЛИ РОДИТЕЛИТЕ ДА ПРИДРУЖАВАТ ДЕЦАТА СИ ПО ВРЕМЕ НА РОЖДЕНИЯ ДЕН В МУЗЕЙКО?
Само ако децата са под 6-годишна възраст. Докато децата участват в тематичната програма, родителите могат
да ги изчакат в кафетерията.
12. НЕОБХОДИМО ЛИ Е РОДИТЕЛИТЕ ДА ЗАКУПЯТ БИЛЕТ ЗА ВХОД?
Родителите на деца участващи в програмата за рожден ден влизат безплатно. Когато присъстват по-малки
братчета или сестричета на дете-гост на рождения ден, родителят влиза безплатно, но трябва да закупи билет
за вход на по-малкото дете, ако то е над 4-годишна възраст.
13. КОЙ СЕ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА СЛЕД КРАЯ НА ТЕМАТИЧНАТА ПРОГРАМА?
След края на тематичната програма децата, намиращи се на територията на Детския научен център, остават
под грижите на своите родители.
14. МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ ДАТАТА ИЛИ ДА СЕ ОТКАЖА ОТ РЕЗЕРВАЦИЯТА СИ ЗА РОЖДЕН ДЕН?
Промяна в заявката по отношение на датата е допустима до 5 дни преди провеждане на
тържеството и при условие, че новата желана дата е свободна. При отмяна на резервация до 5 дни преди
датата, се възстановява 50% от авансово заплатената сума. След този срок суми не се възстановяват. Моля,
запознайте се с общите условия на http://muzeiko.bg/bg/pages/legal-information-24.html
15. МОГА ЛИ ДА ДОНЕСА ДОМАШНО ПРИГОТВЕНА ИЛИ ДРУГА ТОРТА?
Изискваме тортата, донесена от Вас, да бъде със сертификат за произход. При внасяне на торта се заплаща
сума за сервиз в размер на 20 лв. на касата на GREEN CHERRY CAFE.
16. ПОЗВОЛЕНА ЛИ Е КОНСУМАЦИЯТА НА АЛКОХОЛ ПО ВРЕМЕ НА РОЖДЕН ДЕН?
Kонсумацията на алкохол в кафетерията преди 18:00 часа не е позволена.
17. МОГА ЛИ ДА ПОРЪЧАМ КЕТЪРИНГ ЗА РОДИТЕЛИТЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ХРАНА И НАПИТКИ В ДЕНЯ НА
ТЪРЖЕСТВОТО?
Директен контакт с Green Cherry Café (кафе-ресторанта в Музейко) за информация и поръчка на кетъринг: 088
769 9186.

