Børnefødselsdage i Multihallen
I Mejrup Kultur- & Fritidscenter tilbyder vi sammen med MGU Gymnastik et alternativ til at holde
børnefødselsdage derhjemme.
•

Multihuset kan lejes til børnefødselsdag, hvor man også får lov at låne nogle af
gymnastikafdelingens "store" redskaber og Centrets airtrack.

•

Der er borde og stole til fri afbenyttelse – disse findes i selve salen.
o

Man må gerne bruge scenen til borde og stole

•

Man har adgang til køkkenet med bl.a. service og kaffemaskine.

•

Der er musikanlæg med Bluetooth-tilkobling til telefon/iPad osv.

Vær opmærksom på:
•

Vi forventer selvfølgelig, at I har respekt for vores og gymnastikafdelingens redskaber, og altså
passer godt på dem. Fodbolde og håndbolde er ikke tilladt i salen, det er skumbolde dog.

•

Man skal aflevere pænt og opryddet, borde tørret af, gulv fejet, service opvasket, affald ud osv.

•

Der skal bookes i ét af følgende tidsintervaller: (hvilket giver 3 timers fødselsdag, samt ½ time før
og efter til klargøring og rengøring)
o

Kl. 09.30 - 13.30

o

Kl. 13.30 - 17.30

o

Kl. 17.30 - 21.30

•

Pris 900 kr. Beløbet betales på mobilepay ved booking på 39309

•

Hvis man ønsker et andet tidsrum end ovenstående er prisen 1100 kr. for op til maks. 6 timer.
Kontakt os for aftale om evt. mere end 6 timer.

•

Slush Ice maskine kan tilkøbes og gøres klar og sætte ind af centret

o
o

Køreklar maskine med 10 liter slush:
Dunk med 10 liter ekstra færdigblandet saft:

300 kr.
100 kr.

Tilbuddet gælder kun til børnefødselsdage, og dermed ikke andre fester som barnedåb mv. Her henvises til
andre udlejningsformer og vilkår.
For booking og spørgsmål kontaktes centret på
-

mail@mejruphallen.dk

Mejrup Kultur- & Fritidscenter
Centerleder, Kenneth Krog

Kære lejere af multihuset.

I forbindelse med at I har lejet multihuset, er I meget velkomne til at låne
MGU gymnastiks redskaber.
Vi ønsker at I behandler vores redskaber med omtanke og respekt, da vi som
forening er afhængige af at bruge dem, når vi træner vores børn og unge.
Sker der skader på et eller flere af redskaberne, så giv venligst centrets
personale besked.

Sidst men ikke mindst håber vi, at I vil rydde pænt op i vores redskabsrum,
når I er færdige (også selvom der måske ikke var 100% orden fra start).

Med venlig hilsen
MGU gymnastik

