Ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας στο κατάστηµά µας!
Το party στο The MindTrap Cosmos, γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο.
Ερχόµαστε στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο µας, µια συγκεκριµένη ώρα που θα
ορίσουµε. Εκεί τα παιδιά θα φάνε και θα κόψουν την τούρτα τους. Το φαγητό µπορεί να
είναι, “µπόµπα σάντουιτς” 4 τεµάχια στο κάθε παιδί από το Plaisir, ή hot dogs από το Hot
Dog King (ένα µεγάλο hot dog µε βραστό λουκάνικο και ketchup, µουστάρδα,
µαγιονέζα, ανάλογα µε το τι επιθυµεί το κάθε παιδάκι - του βάζουµε εµείς), ή Pax Burger
(cheeseburger ή hamburger µε πατάτες). Η τούρτα µπορεί να είναι από το κατάστηµα
Plaisir (ένα κοµµάτι στο άτοµο) ή από το κατάστηµα Onuts (πύργοι τούρτας από Donuts,
όπου αντιστοιχεί ένα µεγάλο Donut για κάθε παιδάκι). Στον χώρο αυτό, τα παιδιά
παραµένουν περίπου µία ώρα. Υπάρχουν επιτραπέζια παιχνίδια, twister, τοίχος
παιχνιδιών, βιβλιοθήκη, lockers training wall, κλπ. µε τα οποία µπορούν να
απασχοληθούν. Κι εµείς αναλαµβάνουµε την επίβλεψή τους.

Έπειτα, τα παιδιά µπαίνουν στα δωµάτια. Στα δωµάτια µας, µπορούν να µπούνε από 2-7
άτοµα. Το 8ο απαγορεύεται αυστηρά. Σε αυτή την περίπτωση απλά παίρνετε και δεύτερο
δωµάτιο και µοιράζονται τα παιδιά. Στα δωµάτια τα παιδιά µένουν για άλλη µια ώρα
περίπου. Άρα συνολική διάρκεια του party περίπου δύο ώρες.
Στο The MindTrap Cosmos party, οι γονείς ∆ΕΝ παραµένουν στο χώρο, εκτός κι αν το
party είναι εξαρχής διοργανωµένο, για ενήλικες και παιδιά µαζί. Οι γονείς έχουν δύο
δυνατότητες. Εφόσον έχουν καλεσµένους, µπορούµε να τους παρέχουµε έκπτωση 20% επί
του λογαριασµού ή συγκεκριµένα menu σε κάποια καταστήµατα που θα ενηµερωθείτε
από τη γραµµατεία µας. ∆ιαφορετικά, αφήνουν τα παιδιά σε µας και τα παραλαµβάνουν
µετά από δύο ώρες, κάνοντας τα ψώνια τους στο εµπορικό κέντρο ή απολαµβάνοντας
ανεξάρτητα ο καθένας τον ελεύθερο αυτό χρόνο του.
Προσκλήσεις για το party σας δίνουµε εµείς (σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή).
Το συνολικό κόστος για το The MindTrap Cosmos party (φαγητό, τούρτα, εµφιαλωµένο
νερό, χρήση party hall και escape room), είναι:
· Για 5-6 άτοµα, 30 ή 33 ευρώ το άτοµο (ανάλογα µε την επιλογή φαγητού).
· Για 7-8 άτοµα, 24 ή 27 ευρώ το άτοµο (ανάλογα µε την επιλογή φαγητού).
· Για 9 άτοµα και πάνω, η τιµή κυµαίνεται ΑΠΟ 23 ή 24 ευρώ το άτοµο και πάνω (ανάλογα
µε την επιλογή φαγητού, Τον ακριβή αριθµό ατόµων καθώς και την επιλογή δωµατίου).
*Στο the Mindtrap Cosmos, σεβόµενοι τις συνθήκες πανδηµίας, δε γίνονται διπλά party,
ανεξαρτήτως από τον αριθµό των παιδιών.

Για να γίνει κράτηση στο The MindTrap Cosmos party, θα πρέπει ιδανικά να περάσετε από
το κατάστηµα, να βρείτε την ηµεροµηνία και την ώρα που επιθυµείτε και να τα
κατοχυρώσετε µε µια προκαταβολή 30% επί του συνολικού σας ποσού. Έτσι θα έχετε και
την ευκαιρία, να δείτε όλες τις επιλογές και να ολοκληρώσετε το συµφωνητικό σας. Ένας
ακόµα τρόπος κράτησης είναι τηλεφωνικά. Για να γίνει όµως αυτό, θα πρέπει την ίδια µέρα
που θα κλείσετε ηµεροµηνία και ώρα, να βάλετε την προκαταβολή online (τυχόν έξοδα
επιβαρύνουν εσάς). ∆ιαφορετικά το σύστηµα, µη βλέποντας προκαταβολή τη µέρα της
κράτησης, µε το πέρας της µέρας, ακυρώνει τα δωµάτια. Και αφού βάλετε την
προκαταβολή (µας στέλνετε ΑΜΕΣΑ το καταθετήριο) και έχοντας κατοχυρώσει τα δωµάτια,
την ηµεροµηνία και την ώρα, θα πρέπει να περάσετε από εδώ για να κλείσετε τις υπόλοιπες
λεπτοµέρειες (φαγητό, τούρτα κλπ). Αν φυσικά γνωρίζετε τι θέλετε ακριβώς, µπορεί να γίνει
και αυτό το κοµµάτι τηλεφωνικά.
Όταν κάνουµε το συνφωνητικό σας, θα πρέπει περίπου 5-6 µέρες νωρίτερα, να έχετε κάνει
οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις (σε άτοµα ή φαγητά), διότι στέλνουµε τις παραγγελίες
µας στους προµηθευτές µας κι από εκεί και πέρα δεν µπορεί να γίνει καµία άλλη αλλαγή.

Τέλος, θα θέλαµε να γνωρίζετε ότι:
· Στο χώρο µας δεν µπορούν να παρευρίσκονται επιπλέον παιδιά από όσα έχουν δηλωθεί.
· Ο ονοµαστικός διαχωρισµός των παιδιών στα δωµάτια, γίνεται από εσάς µε τον/την
εορταζόµενο/η, και παραδίδεται σε µας τη µέρα του party. Εµείς θα το παρουσιάσουµε ως
τυχαία επιλογή, εφόσον αυτό επιθυµείτε. Είναι καλό να γίνεται αυτό για να µην υπάρχουν
και καθυστερήσεις.
· Μπορεί ο/η εορτάζων/ουσα να µας φέρει την αγαπηµένη του λίστα µε τραγούδια, αν θέλει
να ακούγεται στη διάρκεια του party.
· Σε περίπτωση που έρθουν λιγότερα άτοµα, τα φαγητά τα παίρνετε στο τέλος µαζί σας. Για
τα δωµάτια όµως, αν η απόκλιση είναι πολύ µεγάλη και ακυρωθεί ολόκληρο δωµάτιο, η
επιχείρηση θα προσπαθήσει να δώσει το δωµάτιο που ακυρώσατε, εκείνη τη µέρα, εάν και
εφόσον αυτό είναι εφικτό. ∆ιαφορετικά θα υπάρξει χρέωση. Για τα πάρτυ όµως ενός
δωµατίου ∆ΕΝ µπορεί να γίνει καµία αλλαγή και η χρέωση παραµένει.
· Τούρτα από το Plaisir, µπορεί να είναι κατόπιν ζήτησης οποιοδήποτε σχέδιο και ανάλογα
θα σας ενηµερώσουµε αν υπάρχει επιπλέον ή όχι χρέωση.
· Υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας επιπλέον ποσότητας φαγητού και τούρτας, εφόσον
αυτό είναι επιθυµητό, µε επιπλέον χρέωση.
· Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνεται νερό. Αν επιθυµείτε αναψυκτικά, µπορεί να γίνει
κατόπιν ζήτησης µε επιπλέον χρέωση.·
· Το παρόν δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση κράτηση και η επιχείρηση διαφυλάσσει το
δικαίωµα τροποποίησης και αλλαγής του παρόντος ενηµερωτικού, σε οποιαδήποτε στιγµή
το κρίνει απαραίτητο.
· Στην κοπή της τούρτας, επιτρέπονται ΜΟΝΟ οι γονείς του εορτάζοντα/της εορτάζουσας.
· ∆εν επιτρέπεται άφιξη νωρίτερα από τη δηλωθείσα ώρα άφιξης.
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.
Με εκτίµηση
The MindTrap Cosmos Team.

