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Как да си поръчаме детско парти
Организатори предлагат щури купони в над 80 места в столицата
[11-04-2006] от Ирина Симеонова
Снимки "МАЛЧУГАН-ВЕЛИКАН"

Игрите и забавленията правят децата щастливи и на рождения им ден.

Празнуването на детски рожден ден е чудесно и весело преживяване, стига да не е в дома.
Така отговарят всички родители на деца от 1 до 15 години, които вече са рискували да
организират купон за хлапето си вкъщи. Най-добре е когато се задава повод за веселба, тя да
се организира на подходящо за целта място. Мениджърите на специални събития Съни и
Деси от детски празници "Малчуган-Великан" предлагат куп варианти за организиране
на партита за рождени или именни дни, начало и край на учебната година, коледни
тържества, празник на буквите, ден на детето и всякакви други поводи. Отживелица е
мисълта, че специална организация трябва да има само за рождените дни. Вече всеки ден е
повод за специален празник на добро място. Организаторките предлагат възможност за
празнуване в над 80 заведения в столицата и околностите.
Принципът е децата да се събират на място, където има достатъчно пространство и
никой няма да се сърди заради силния шум. Избраното от родителите помещение се украсява
подходящо с красиви гирлянди, надписи и балони, а за всички деца има специален кът, от
който могат да се оборудват с парти-шапки и свирки, домина, червени нослета и интересни
маски. Заведението обикновено се избира да е близо до дома на празнуващия или пък на
някое централно място, до което всички да стигнат лесно. Сценарият всеки път е различен и
е съобразен с възрастта и желанията на децата, разказва Съни Таскова. Купонът започва с
посрещане на всяко дете, защото това има огромно значение за повдигането на настроението
на гостите. След като всички са пристигнали, се открива ателието за рисуване на лица. После
имената на дечицата се записват върху специални стикери, за да се опознаят всички и никой
да не изпада в неудобна ситуация. Всичко това е само началото на щурото и шумно
тържество. После започват безброй игри - индивидуални, състезателни, групови,
аниматорски танци. Има игри, подходящи за тригодишни например, и такива за

тринайсетгодишни тийнейджъри. Бебешко, детско или тийнейджърско парти - избирате след
професионална безплатна консултация. Посланието обаче винаги е само едно - малчуганът
ви да се почувства истински великан - в центъра на вниманието, обичан и щастлив. Найвълнуващата част от всеки детски рожден ден е появата на тортата и духането на
свещичките. Обикновено децата се събират и започват да пеят поздравителната песен, после
се брои до толкова, колкото са годините на виновника за купона, и игрите започват да се
вихрят с нова, още по-голяма сила. Следва специалната детска дискотека, в която обаче
винаги се включват и родителите! Ако децата на купона са десет, цената на менюто за всяко
едно от тях варира между 3 и 5 лв. в зависимост от избраното заведение. А за организацията,
рисуването, песните и танците се плаща отделно. Тарифата започва от 140 лв. (консултации,
украса, парти-аксесоари, ателие за рисуване на лице, 2 часа анимация, dj...) и зависи от
сложността на изпълнението на желанията на родителите и децата. Добрите организатори не
отделят децата от родителите на подобни празненства, защото купонът е за всички.

В театър "Ариел" също предлагат организиране на партита за малки. Цената е 8 лв.
на дете, за придружителите не се плаща. Сумата включва час и половина забавления. А
родителите и организаторите заедно решават с какво да почерпят децата. Родители, които
вече са използвали услугата на театъра, са недоволни, защото обстановката, в която трябва
да изчакат да свърши купонът на малките, не е много приятна.
"Патиланци" е един от най-атрактивните центрове за деца. В него за разлика от
"Ариел" и придружителите ще могат да се почерпят и да изчакат децата на приятно място.
От "Патиланци" се предлагат два варианта за детски рожден ден. Първият включва
забавления с двама клоуни, игри и ползване на съоръженията до 50 минути, което струва 30
лв. После следва игра в "джунгла" и ползване на две от люлките срещу 3,50 лв. на дете.
Игрите ще продължат около два часа и половина. Във втория вариант са предвидени
дискотека, игри и ползване на зала с дисководещ и артист за 30 лв. После игра в "джунгла" и
ползване на две съоръжения по избор отново срещу 3,50 лв. Ако родителите искат
персонален придружител за игрите по съоръженията и празнуване с допълнителна украса,
конфети, фойерверки, ще трябва да похарчат още 20 лв. Торта задължително се избира от
кухнята на детския център. Тя струва минимум 22,50 лв. В някои от заведенията за бързо
хранене има отделни стаи за детски партита. Там са приготвили специални детски менюта на
цена до десет лева, които обикновено включват и подарък играчка.

