
jugar, descobrir&crear

Lloguer de l’espai ludosfera per a realitzar festes infantils 

Lloguer de l’espai ludosfera en cap de setmana  per a la realització de festes 
infantils amb el dret d’ús exclusiu en la data i horari prèviament establerts 
d’acord amb les necessitats del client.

L’horari disponible per llogar les instal·lacions és de 10 del matí a 8 del vespre. 
L’aforament per a la realització de la festa queda limitat a 50 persones.

Equipaments:

- àrea de joc:
 4 taules rectangulars de mida nen
 20 cadires de mida nen
 6 cadires multiús
 4 cadires de mida adult
 pissarra
 1 equip de música

- àrea de cuina:
 1 nevera amb congelador
 1 microones
 12 serveis de taula
 24 gots de plàstic
 24 plats de plàstic
 2 gerres de plàstic
 2 safates

- pati

- lavabos
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Responsabilitat del Client

Són responsabilitat del client:

- L’adequació de l’espai per a la realització de la festa.
- Els subministrament i la instal·lació dels elements necessaris (taules, 

cadires, estovalles, etc.). En aquest sentit no podrà instal·lar-se 
elements fixes ni d’altres tipus a les parets, terra o altre mobiliari. 

- El desmuntatge i retirada de tots els elements instal·lats.
- Muntatge i desmuntatge dins l’horari comprès en el lloguer .

Descripció dels serveis que s’inclouen:

- El lloguer de l’espai inclou a més de l’ús de l’espai, el subministrament 
dels serveis bàsics d’aigua i llum.

- En aquest cas queda exclòs l’ús del telèfon.

Preus

- Lloguer de l’espai durant un matí o una tarda (3h)............................   250€
- Lloguer 1 hora  extra..........................................................................     75€

Condicions econòmiques 

Per confirmar la reserva caldrà realitzar una paga i senyal* del 50% del total del 
pressupost.

La resta de l’import es farà efectiu abans d’ocupar l’espai.

En el moment de la reserva caldrà dipositar una fiança de 250€.. Aquest import 
serà retornat al client prèvia comprovació per part de ludosfera del bon estat de 
les instal·lacions utilitzades.

* aquest import no serà retornat en cas d’anul·lació
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