MANUÁL PRO USPOŘÁDÁNÍ VAŠÍ AKCE NA BOWLINGU RADAVA
FIREMNÍ AKCE – DĚTSKÉ OSLAVY – NAROZENINOVÉ OSLAVY – SRAZY
VYBERTE TERMÍN A ZAMLUVTE POTŘEBNÝ POČET BOWLINGOVÝCH DRAH
Vyberte termín Vaší akce, tj. datum a čas, a stanovte přibližný počet osob. Řešte termín v
předstihu, abyste měli jistotu, že bude volno (především listopad a prosinec jsou na Radavě
velmi žádané).
Rozmyslete si, kdy se na Radavě můžete reálně sejít a odkdy stihnete hru – doporučujeme
dát sraz 15–30 minut před zahájením hry, aby to stihli i ti, co chodí věčně o chvíli později,
abyste se přezuli, dali si občerstvení a pohodlně se připravili na hru.
Na jedné dráze může hrát až 8 osob, nicméně ideální počet pro hru je 4-5 hráčů či hráček.
Odešlete poptávku ve formuláři zde či e-mailem na miladka@radava.cz
Poté, co od nás obdržíte potvrzenou objednávku, můžete pozvat Vaše hosty. Pokud
nechcete tvořit sami, můžete využít naši předpřipravenou pozvánku, kterou si snadno
upravíte.
INFORMUJTE NÁS O CHARAKTERU AKCE
Informujte nás o charakteru akce, kterou pořádáte. Pro každý typ akce máme specifickou
nabídku.
DĚTSKÉ OSLAVY
Připravíme Vám speciální dětskou tabuli s narozeninovou výzdobou. K dispozici máme
dostatečný počet lehkých koulí a malých bot. Děti se vyřádí při hraní bowlingu a my jim k
tomu postavíme dětské zábrany, aby si hru opravdu užily a koule jim neustále nepadaly do
žlábků…
Nezapomeňte požádat o slevu 50 % na bowling pro dětské skupiny.
FIREMNÍ AKCE
Dle počtu účastníků a délky hraní pro Vás připravíme systém turnaje na míru. Obsluha
bowlingu Vám pomůže se základní organizací bowlingového turnaje a vytiskne Vám
výsledky.
Pokud si přejete mít uzavřenou společnost po celou dobu trvání akce (bowlingu i následného
posezení), nezapomeňte nás o tom informovat.
Pokud chcete spojit práci a zábavu, lze si pronajmout salónek s plátnem a projektorem.
Dokážeme zabezpečit firemní akce v rozmezí od 10 do 150 osob.

NAROZENINOVÉ OSLAVY A SRAZY KAMARÁDŮ ČI SPOLUŽAKŮ
Pro Vaše oslavy či srazy můžete využít LCD televizi na promítání fotek či prezentace. V
případě, že by Vám byla LCD televize malá, neváhejte požádat o zapůjčení plátna a
projektoru.

DOMLUVTE SE NA ZPŮSOBU UHRAZENÍ AKCE
Na Radavě lze platit hotově i platebními kartami. Firemní akce lze hradit fakturou.

OBJEDNEJTE SI OBČERSTVENÍ
K dispozici je bar plně vybavený kvalitními nealkoholickými, alkoholickými i míchanými nápoji
s nabídkou točených piv značek Staropramen a Pilsner Urquell.
U akcí lze domluvit limit na konzumaci nápojů. Zpravidla se limit stanovuje na
pivo+víno+nealko, ale můžete stanovit limit na všechny nápoje.
V rámci cateringu můžete využít stálou nabídku pokrmů turecké kuchyně i výběr z
mezinárodních specialit (jídla si můžete objednat a zaplatit v den akce) anebo si nechte
připravit občerstvení na míru formou rautu (je třeba objednat minimálně 3 pracovní dny
předem).
Rauty připravujeme pro skupiny od 10 osob a více. Rautové menu Vám zašleme na
vyžádání. Můžete si jej ale sestavit i sami. Pro dětské oslavy máme připraveno speciální
dětské menu včetně nápojů. Dort si samozřejmě můžete přinést vlastní!
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Objednejte si doplňkové služby k Vašemu večírku:
•
•
•
•
•
•

Moderování akce
Fotografování akce
Medaile a poháry
Zajištění fotokoutku
Zajištění hudebního výběru na míru
Pronájem salonku s plátnem a projektorem
PŘIPOMEŇTE VAŠIM HOSTŮM KONÁNÍ AKCE

Doporučujeme připomenout Vašim hostům cca 2 dny předem, že akci na Radavě pořádáte.
V případě, že pro Vás připravujeme turnaj a hrací systém, pošlete nám prosím aktuální počet
a jmenný seznam účastníků, abychom turnaj připravili s předstihem a zahájili jej v co
nejkratší době od Vašeho příchodu…

TĚŠÍME SE NA VÁS, UŽIJTE SI BOWLING!!!
Přineste si sebou dobrou náladu, protože bowling je zábava a s úsměvem to jde vždycky
líp!!! Bowling je aktivita, kterou Vám nezkazí počasí. Baví se při něm muži i ženy zároveň.
Můžete si při něm dát nějakou tu sklenku vína či pivka (pozor: neplatí pro děti!!!). Bowling
nezná poražených, protože i když zrovna nevyhrajete, můžete si říci, že jste si protáhli tělo a
ještě se dobře pobavili.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.
Tým BOWLINGU RADAVA

