
Praznujte svoj SUPER JUMP rojstni dan skupaj z vašimi prijatelji!

Osnovne informacije

Ime in priimek otroka: Število otrok:

Starost otroka: Želeni termin:

Naslov in kraj: Želena ura začetka:

Email:                                       @ Opcijski termin:

Telefon: Opcijska ura začetka:

* S podpisom potrjujem, da sem prebral in sprejemam Super Jump Gib pravila.

DATUM, PODPIS

OSNOVNI POGOJI
Priskrbeli bomo animacijo po programu, ter pogostitveni prostor. V kolikor boste naročili pogostitev bomo 
priskrbeli tudi to. V pogostitveni prostor lahko prinesete svojo pogostitev. V Super Jump Gib trampolin park 
lahko vstopite samo v Super Jump Gib ne drsečih nogavicah. 

Več informacij na naslednji strani



IZBIRA PAKETA

 Cena na enoto število skupaj
SUPER JUMP ROJSTNI DAN 120 eur  eur 
animacija 90 min (2x 30 min dvorana, 30 min Super Jump ), pogostitveni prostor 
slavljenec + 10 povabljencev, darilo 

SUPER JUMP dodatna oseba 15 eur  eur 
doplačilo nad 10 otrok

MEGA JUMP ROJSTNI DAN 160 eur  eur 
animacija 90 min (30 min dvorana, 60min Super Jump ), pogostitveni prostor 
slavljenec + 10 povabljencev, darilo

MEGA JUMP dodatna oseba 20 eur  eur 
doplačilo nad 10 otrok

PREMIUM JUMP ROJSTNI DAN 200 eur  eur 
Super Jump animacija 90 min, pogostitveni prostor 
slavljenec + 10 povabljencev, darilo

PREMIUM JUMP dodatna oseba 25 eur  eur 
doplačilo nad 10 otrok

MINI ROJSTNI DAN (od 2. do 4. leta) 100 eur  eur 
animacija 90 min (2x 30 min dvorana, 30 min poligon), pogostitveni prostor 
slavljenec + 8 povabljencev, darilo

MINI dodatna oseba 10 eur  eur 
doplačilo nad 8 otrok

IZBIRA POGOSTITVE

CELOTNA POGOSTITEV na otroka 7,5 eur  eur 
pizza, torta, ledeni čaj

PIZZA dovolj za 4 otroke 8 eur  eur 
margarita ali klasika

TORTA dovolj za 10 otrok 20 eur  eur 
čokoladna, sadna, nutelina z bananami, čoko keks, rafaelo,  
lešnikova, orehova, kostanjeva, jogurtova z malinami ali drugim sadjem

LEDENI ČAJ dovolj za 4 otroke 2 eur  eur

PRIGRIZKI dovolj za 4 otroke 2 eur  eur

PRIBOR (Krožniki, kozarci, ...) dovolj za 10 otrok 6 eur  eur

Ostale prigrizke, sladkarije in pijačo lahko kupite neposredno v Gibkotu.

MOJ STROŠEK SKUPAJ            eur
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