Tilbud på jule-arrangement i KlatreAutomaten
Gælder til og med 23.12.18. Alle priser er ekskl. moms.

Herunder følger forslag til program med tilhørende priseksempler:
Tilbud 1
Fredag eller lørdag, 3,5 timers arrangement inkl. aktivitet i klatrehallen og spisning, min. 15 personer
16:30 Velkommen og introduktion til udstyr, sikkerhed og aktiviteter
18:00 Afslutning af aktiviteter
Spisning
20:00 Tak for i aften

Pris 1 (min. 15 personer)
-

3,5 timers arrangement
Uddannet personale
Aktiviteter og udstyr
2retters-buffet inkl. øl og sodavand

Vi sørger for aktiviteter, buffet og efterfølgende oprydning, i alt

kr. 100,- /person
kr. 200,- /person
kr. 300,- /person

Afhængig af antal deltagere foregår spisning i telt eller i KlatreAutomaten, uanset sørger vi for, at der er
stillet an, dækket op og en form for varmekilde. Både til spisning og i KlatreAutomaten er det en god ide at
klæde sig på efter vejret.

Louise Jul Vinther, hej@klatreautomaten.dk, tel: 22336790
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Tilbud 2
Fredag eller lørdag, max 30 klatrende personer
16:00 Velkommen og introduktion til udstyr, sikkerhed og aktiviteter
Klatring og konkurrencer i klatrehallen
17:30 Tak for i dag og god aften

Pris 2 (max 30 klatrende)
-

1,5 timers arrangement
Uddannet personale
Klatring og udstyr

Fast pris for op til 15 klatrende, i alt*
Pr person ud over de første 15 klatrende
Her følger ikke-klatrende tilskuere gratis med

kr. 1250,kr. 50,- /person

*Hvis der er færre end 15 klatrende, er det muligt kun at betale for det konkrete antal, såfremt
arrangementet foregår inden for vores almindelige åbningstid med start senest kl. 15. Her er entreprisen kr.
120,- /person for op til 2 timers aktivitet.

Det er tilladt selv at medbringe fx eftermiddagskaffe og/eller ekstra mad og drikke til efter klatringen.
Desuden kan der tilkøbes drikkevarer på stedet efter aftale. Kr. 15,- /fl. øl og ½l sodavand.
Vi gør opmærksom på, at alkohol ikke er tilladt inden klatring. (Se også vores blanket om regler og ansvar)
Tilkøb af ekstra time efter arrangement, fx til at nyde medbragt mad og drikke

kr. 50,- /person

Såfremt ovenstående lyder interessant og du/I ønsker at afvikle arrangement, skal vi have besked om
booking og forventet deltagerantal senest 14 dage før ønskede dato. Evt. antal spisende skal vi vide senest
5 dage før arrangement.
Vi har en forventning om, at betaling sker ved faktura og beder om at oplyse fakturaoplysninger inden
arrangement. I tilfælde af aflysning/ændring senere end 5 dage før arrangement eller ved udeblivelse
opkræves en mindstepris på kr. 1250,- samt evt. omkostninger til spisning.

Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål til tilbuddet

Louise Jul Vinther, hej@klatreautomaten.dk, tel: 22336790
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