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1. Началните часове, в които се провеждат рождени дни са :
10:30ч., 12.00ч., 14.00ч., 16.00ч., 18.00ч., 19.30ч.
2. Продължителността на рожден ден на територията на София Картинг Ринг е максимум 120 минути.
3. Капариране на рожден ден се прави най-късно една седмица преди събитието.
Забележка: Не се счита за потвърден рожден ден, който не е КАПАРИРАН.
4. Минималният брой деца за провеждане на рожден ден в София Картинг Ринг е 6 в делнични дни и 8 през
уикенда. Ако при предварително уточнен брой деца в деня на събитието дойдат по-малко, разликата в пакетите се заплаща.
5. При запазване на рожден ден не се резервира пистата (в сесия от организиран рожден ден е възможно
да карат и други деца).
6. Осигуряване на декларации от родител, относно съгласие за управление на картинг е задължително за
всички лица под 16 години. Декларациите се попълват преди събитието!
7. До управление на Джуниор картинг се допускат деца над 6 години, височина над 130 см и при положение,
че каската пасва по размер. За двоен картинг се допускат деца над 4 години, височина над 100 см и същото
условие за каската.
8. Цялото заведение на територията на София Картинг Ринг – „Ред кафе“ и фън зоната са на самообслужване. Родителите носят пълна отговорност за децата в зоната със симулаторите игрите и блъскащите колички.
9. Сесията с организиран рожден ден се провежда между 30-та и 90-та минута от започването му.
10. Заявяване на кетъринг може да се направи най-късно 3 дни преди датата на събитие; Кетъринг плата
не се разделят.
11. Екипът на София Картинг Ринг поема ангажимент за нарязване и поднасяне на торта.
12. При доставяне на торта е задължително представянето на сертификат за качество и срок от производителя.
13. София Картинг Ринг не разполага с аниматор за събитията.
14. Ако при предварително уточнен брой деца в деня на събитието дойдат по-малко, разликата в цената на
пицата включена в пакета се заплаща.
15. При неявяване в посочените дата и час София Картинг Ринг не носи отговорност; сумата платена под
формата на капаро не се възстановява, а ако тя е по-малка от размера на поръчаният кетъринг СКР има право да я изиска!
16. Цената за боне (маска под каската) не е включена в пакет.

