Objednávka balíčku PARKY (iQPARK + LUNAPARK + AQUAPARK)
Přesná adresa žadatele včetně PSČ:*

Jméno kontaktní osoby:*
Telefon:
E-mail:

IČ organizace:*

Chcete odebírat náš newsletter? (požadované
zakroužkujte)
ANO / NE

Nabídka

Termín příjezdu do CB*

PARKY (iQP + LUNAPARK + AQUAPARK) 370 CZK/účastník

Čas vstupu do iQPARKU*

Nabídka je platná od 1. 7. 2020.

Balíček obsahuje jednorázový vstup do daných
objektu dle druhu balíčku pro dětský kolektiv ve
věku základních škol, táborů nebo jiných organizací
trvale pracujících s dětmi do 15 let. Do cen balíčků
není zahrnuto stravování.

Minimální počet osob je 10. Na každých 10
započatých dětí (či 7 handicapovaných) je jeden
doprovod zdarma. Doprovod nad tento limit platí
stejnou částku jako děti.
Upřesňující informace*

Čas vstupu do LUNAPARKU*
Čas vstupu do AQUAPARKU*
V případě, že nebude z Vaší strany možné
v nasmlouvaný termín přijet, sdělte prosím tuto
skutečnost na níže uvedené kontakty:
info@iQlandia.cz
infokasa@centrumbabylon.cz

Tel.: +420 724 586 230
Děkujeme za pochopení i za vyplnění všech výše
uvedených údajů.
*Kolonky takto označené vyplní žadatel povinně
Potvrzující razítko a podpis dodavatele:

Počet účastníků celkem:
Z toho počet dětí:
Počet dospělých:
Podpis žadatele

Pořadové číslo a datum: p. č. /
dodavatel)

(vyplní

Děkujeme vám za zájem o služby společností IQLANDIA, o.p.s. a CENTRA BABYLON, a. s.
Na řádcích uvedených níže se dozvíte důležité informace ohledně odbavení.
Pro objednávku prosíme, vyplňte formulář, který je umístěn na první straně. V elektronickém formátu jej můžete zaslat zpět
a my Vám jej potvrdíme. Potvrzený formulář si prosím vytiskněte. Potvrzenou objednávku ze strany iQLANDIE budete
odevzdávat na pokladně Centra Babylon. Formulář je taktéž potřeba podepsat z vaší strany pracovníkem vaší organizace.
Hlavní infokasa, kde proběhne předání a zaplacení, je umístěna cca 15 metrů od hlavního vchodu z boku CENTRA BABYLON,
nacházející se u přechodu k budově iQLANDIE. Nahlaste případně početní změny. Zde vás taktéž mohou informovat o
novinkách Centra Babylon, iQLANDIE a stejně tak vám poradí s případným dokoupením dalších služeb.

Oficiální otevření hlavní infokasy je v 10:00. Lze také odbavovat skupiny již v 9:00, ale je potřeba tuto skutečnost ohlásit na
infokasa@centrumbabylon.cz a info@iQlandia.cz. Přibližný čas příchodu do středisek iQLANDIA a iQPARKU oznamte prosím
na uvedené kontakty. Pokud nebudete schopni dorazit, ať už kvůli nemoci či konfliktní dopravní situaci, hlaste tuto
záležitost co nejdříve na tel.: +420 724 586 230 nebo opět e-mailem. Zmiňovaný telefonní kontakt je dostupný pouze
v pracovní dny od 9:00 do 15:00. Odbavení před 10:00 probíhá ve většině případů na pokladně IQPARKU, která je umístěna
v Centru Babylon na konci nákupního městečka.

Délku pobytu v iQLANDII, iQPARKU či zábavných střediscích Centra Babylon si určujete dle časových možností sami. Pokud
máte zájem o doobjednání služeb typu Tematické science show, Laboratoří, Planetária, rezervace místa pro autobus či
obědů, doporučujeme se spojit s pracovníky iQLANDIE, kteří vám pomohou sestavit harmonogram na míru a vše zařídit (již
dříve zmiňovaný tel. kontakt +420 724 586 230).

Pobyt v jednotlivých střediscích je omezen provozní dobou a nelze mezi nimi přecházet tam a zpět. Respektive magnetické
karty, které obdržíte, slouží na jeden vstup a výstup u daného střediska. Mimo objednání konkrétních menu můžete také
využít individuálního stravování v restauracích umístěných v iQLANDII a CENTRU BABYLON.

Doufáme, že se vám návštěva bude líbit a těšíme se na vás.

Pracovníci iQLANDIE a CENTRA BABYLON

