OFERTA WYJAZDOWA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Minimalna ilość uczestników w jednym dniu: 100 os. (4 grup po 25 os. )
Maxymalna ilość uczestników w jednym dniu: 150 os. ( 5 grup po 30 os. )
Minimalny wiek: 3 lata
Koszt: 20 zł/ os.
Zasięg: 25 km od Karmelkowo ul. Kramarska 26 Poznań; powyżej 25 km + 1,5 zł/ km.
Rodzaj płatności: gotówka na miejscu po warsztatach lub przedpłatą w formie przelewu.
Plan ramowy dnia pokazowego:
7:00 – 7:55- przyjazd, rozładunek, przygotowanie Karmelarzy do warsztatów
8:00-9:00 – I pokaz + warsztaty
9:30- 10:30- II pokaz + warsztaty
11:00- 12:00- III pokaz + warsztaty
12:30- 13:30 - IV pokaz+ warsztaty
14:00-15:00- V pokaz + warsztaty
15:00-15:30 – spakowanie i przekazanie wszystkich lizaków w opakowaniach zbiorczych do
nauczyciela/ dyrektora organizującego. Rozliczenie za warsztaty.
15:30-16:30- Spakowanie produkcji i opuszczenie szkoły/ przedszkola.
W pakiecie:
-Pokaz produkcyjny lizaków
-Warsztaty z tworzenia lizaków
- Własnoręczne kręcenie lizaka przez każdego uczestnika (9 cm średnicy)
- Degustacyjny lizak do zjedzenia na miejscu
- Zapakowany własnoręcznie lizak w folijkę z naklejką i karteczką z imieniem (wydawane pod
koniec dnia w opakowaniach zbiorczych grupowych)
- paczuszka cukiereczków mixu różnych smaków wcześniej przez nas przygotowanych ( rozdawane
po pokazie każdemu uczestnikowi)
-dyplom małego karmelarza (wydanie dyplomów ustalane z nauczycielem)
Prosimy aby:
- instalacja elektryczna została sprawdzona przed naszym przyjazdem- nie odpowiadamy za
zniszczenia instalacji, np. spalenie
- Dostęp do prądu był stało i min. 5 kW
- Przygotować stoły o łącznej długości 2-3 metrów o wysokości 70-80 cm
- Punkt sanitarny znajdował się na tym samym piętrze oraz w odległości ok 100 m.
Kilka ważnych informacji :)
-W przypadku mniejszej ilości osób płatność pobierana jest za obligatoryjną ilość osób.
-Możliwość organizacji pokazów w plenerze.
-Wyjazdy organizowane od poniedziałku do piątku.
-Terminy należy rezerwować z min. 3 tygodniowym wyprzedzeniem.
-Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Pokazów wyjazdowych bez cukrowych lizaków i
warsztatów Pluszkowo :)
Zadzwoń i umów swoją szkołę jako pierwszą!

535-585-301
SŁODKIEGO DNIA!

