Co nabízím?
Především se snažím o Vaší spokojenost. Nabízím zejména bublinové Vystoupení , Workshop
a Bublinový popras.! Kombinace všech tří programů je možná, sjednatelná a variabilní.
Program společně domluvíme tak, aby vyhovoval Vám a lidem na Vaší akci.

Jak dlouho trvá program?
Záleží zejména na Vás. Doba vystoupení se běžně pohybuje mezi 15-45 minutami, Workshop
mezi 20-60 minutami a Bublinový poprask nejčastěji mezi 60-240 minutami. Vše však může
být po domluvě upraveno tak, aby Vám program vyhovoval. Tedy program může například
být složen z 10 minutového Vystoupení, 30 minutového poprasku a zakončen 20 minutovým
workshopem.

Kolik to stojí?
Každá objednávka je jedinečná, má specifické detaily a požadavky. Z toho důvodu dělám
kalkulaci ceny až po vyslechnutí Vaší představy. Cena je ovlivněna počtem účastníků akce,
délkou programu, množstvím spotřebované bublinové směsi, prostředím a cestou (4,-/km).
Celková cena je na na domluvě! Prosím, napište si o kalkulaci.
Cena za vystoupení se běžně pohybuje mezi 5 000,- až 10 000,-.
Cena za Bublinový poprask se běžně pohybuje okolo 2000,- za hodinu.
Cena za workshop je ovlivněna dalšími požadavkami, je tedy různá, čekejte okolo 2000,-.
Cena za různé kombinace je tedy velmi variabilní, pohybujeme se v rozmezí 2000 - 20 000,-.

Jak je to s placením?
Za každý objednaný program vystavuji fakturu. Většinou se platí převodem, po dohodě je
možné i hotově. Při závazné objednávce je třeba uhradit zálohu do 7 dnů od objednávky.
Záloha činí 20% z celkové ceny programu.

Jaké jsou ideální podmínky?
Vystoupení (Uvnitř)
- Zamezení průvanu a vypnutí klimatizace
- Alespoň 30 minut před vystoupením
nepoužívat (diskotékový) kouř či oheň
- Je třeba vymezit prostor 3x4 metry pro
vystoupení
- Možnost elektrického napájení 230V
- Místo pro přípravu a sbalení pomůcek
- Pro vystoupení používám podložku, takže vaše
podlaha je chráněna. (Je však možné, že kousek
podlahy zůstane kluzký a je třeba setřít.)
- Teplota vyšší než 16 °C
- Zajištění přehrávače/ sound systemu, který
může přehrát hudbu do pozadí vystoupení
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Bublinový poprask
- Program se koná venku.
- Běžně se spotřebuje až 15l bublinové směsi
za hodinu. Je tedy třeba počítat s mokrým
podkladem a "rozťapanou" trávou od dětí
a bublin dohromady.
Workshop a bublinová dílnička
- Ideálně venku, popřípadě na větším
prostoru uvnitř, kde se počítá s kluzkou
podlahou.
- Průměrná spotřeba se pohybuje okolo
15l bublinové směsi za hodinu.

www.dannysbubbles.com
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