Speeltuin Groenendaal
Spelregels verjaardagsfeestjes
Wij vinden het gezellig dat u de verjaardag van u zelf, uw kind of andere gelegenheid bij ons komt
vieren. Er zijn, buiten onze algemene huisregels om, een aantal spelregels.
Eén ervan is het gebruik van meegebracht eten en drinken. Wij vinden het niet erg als u een
pakje drinken etc. voor de kinderen meeneemt, maar geen kinderchampagne en/of een piñata.
Een taart is geen probleem, als u zelf voor bordjes, vorkjes en een mes zorgt. Eventueel kan deze
in de schuur staan, maar niet in onze koeling.
Bij de familieschommel staan picknicktafels waar u dit kunt nuttigen. Op het terras rond de grote
parasol niet. Wij vragen u sowieso om één en ander in de vuilnisbakken op te ruimen of vraag
even om een vuilniszak
Schalen met hapjes, chips, nootjes, salades etc. zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om muziek af te spelen.
Meegebrachte alcohol nuttigen is in de hele speeltuin NIET toegestaan.
U dient met uw gasten af te spreken hoe u de entree wilt regelen. Wij maken geen turflijsten.
Eventuele versieringen, die niet tot hinder of overlast mogen leiden, dient u zelf ook weer op te
ruimen.
Natuurlijk mag u foto’s en/of video’s van uw feestje maken. De huisregel “Het zonder
toestemming van de directie fotograferen en/of filmen is in de gehele
speeltuin niet toegestaan” is alleen om bepaalde “hobby’s” van bepaalde mensen onmogelijk
te kunnen maken.
De keuken sluit om even voor 5 uur. Als u wat wilt eten, geef dit dan even op tijd door. Als u de
naam van de jarige opgeeft, dan roepen we om dat de patatjes voor de jarige klaar staan.
Rond half 5 gaat de “laatste” trein. Dit wordt omgeroepen.
Als kinderen opgehaald worden, dan roepen we om of diegene even naar de entree komt, wij
laten de ophalers niet zomaar de speeltuin in, ook niet om alleen hun kind te halen of gedag te
zeggen. Helaas hebben wij hier slechte ervaringen mee. Natuurlijk kunnen ze wel een
entreekaartje kopen.
Om even voor half 6 is “de laatste ronde”. U kunt dan nog wisselen, ijsjes of drankjes kopen.
Om half 6 sluit de speeltuin.
Wij hopen dat u een gezellig en leuk feestje zult hebben.
Kijk ook eens op onze Facebookpagina!

