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bij
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informatie bij je kinderfeestje klimmen
Leuk! Je hebt een activiteit bij Neoliet geboekt. Wat moet je weten?

Kinderfeestje Klimmen

OOK NOG BELANGRIJK OM TE WETEN

Na een korte uitleg en zeker-instructie voor de begeleiders, kunnen de kinderen lekker klimmen. Het
klimgedeelte duurt ongeveer anderhalf uur. Het klimfeestje wordt gezellig afgesloten in onze bar met
klimdiploma’s, gratis ranja en een snoepje. De jarige
Job krijgt van ons nog een aapje! Reken in totaal dus
op 2 uur. Heb je ook gekozen voor het schatzoeken of
de superswing? Dan zal het feestje ongeveer 2,5 uur
duren.

Kleding en materiaal tijdens de activiteit:
- gemakkelijk zittende kleding voor zowel kinderen
als begeleiders (geen rok ivm het aantrekken van
klimmateriaal en ook geen hoge hakken!)
- schone sportschoenen voor de kinderen
- lang haar in staart of opgestoken haar. Geldt ook
voor de begeleiding. Los haar kan verstrikt raken in
het zekermateriaal!
- ringen en overige sieraden af. We raden aan om deze
thuis te laten.
Informatie voor de begeleiders:
Bij het klimmen moeten jullie zelf zorgen voor één - geen losse spullen in zakken, aan doen of meenevolwassen begeleider per 2 tot 3 kinderen. De begelei- men i.v.m. kwijtraken en valgevaar
ders leren van onze instructeur(s) hoe ze de kinderen Wijzigen / annuleren van de activiteit:
moeten zekeren (het klimtouw beveiligen). Per bege- Wijzigingen van enkele deelnemers kan tot twee daleider kan er maar één kind tegelijk klimmen, dus is gen voor de boeking. Worden het er veel meer of veel
het belangrijk dat er voldoende begeleiders zijn. De minder? Dan horen we dat graag vijf dagen van te vobegeleiders zekeren de kinderen onder toezicht van ren, omdat we dan een extra instructeur moeten inde instructeur.
zetten of moeten afzeggen. Annuleren van een deel
of het gehele arrangement kan zonder kosten tot vijf
dagen van te voren, anders zijn wij genoodzaakt het
bedrag in rekening te brengen.
Tijdens het speleo-feestje (in Utrecht vanaf voorjaar
2018) gaan de kinderen onder begeleiding van onze Betalen:
instructeur een uur lang ons grottenstelsel in. Bij dit De activiteit kun je bij ons, op de dag zelf, aan de
kinderfeestje zijn geen extra begeleiders nodig. Aan balie afrekenen. Let op! Je kunt alleen met PIN betahet einde van deze tocht komen de kinderen naar be- len. Maak je gebruik van een voucher of waardebon?
neden met een indrukwekkende abseil (Tilburg, Heer- Neem dan altijd de geprinte versie mee. Deze moet
len) of superswing (Eindhoven). Het speleo-feestje ingeleverd worden bij de balie. Afbeeldingen, codes
wordt gezellig afgesloten in onze bar met ranja en e.d. op telefoons kunnen wij helaas niet accepteren.
iets om te snoepen. En de jarige job krijgt van ons
nog een aapje! In totaal zal dit feestje zo’n 1 1/2 tot
2 uur duren.
Met het boeken van deze activiteit ben je akkoord
gegaan met onze huisregels, veiligheidsinstructies
en algemene voorwaarden. Deze zijn los verkrijgbaar
aan de balie, op de muur, meegeleverd bij je boeking
Bij een dubbeldekker-feestje gaan de kinderen klim- en op de website te vinden. Je realiseert je dat tijdens
men en de speleo-grot in. Ze eindigen met een su- de les verantwoordelijkheid aan jou wordt overgedraperswing of abseil. Inclusief een gezellige afsluiting gen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je veiligheid
in onze bar met klimdiploma’s, ranja, een snoepje en en die van de kinderen op het feestje. Je bent je beeen verrassing voor de jarige, zal dit feestje in totaal wust van de risico’s die de klimsport met zich mee
zo’n 3 uur duren. Lees de aanvullende informatie van kan brengen. Je dient zelf de deelnemers en wettelijk
beide feestjes dus goed door.
vertegenwoordigers van de deelnemers op de hoogte
te stellen.

feestje Speleo abseil/superswing

Akkoord huisregels en voorwaarden

Dubbeldekker Kinderfeestje

EXTRA OPTIES BIJ JE BOEKING

Bij de feestjes kunnen de volgende extra opties worden geboekt:
- aanvang met taart en ranja			
- afsluiten met frietjes en een snack		
- ook een aapje voor de overige kinderen
In Tilburg, Eindhoven en Heerlen:
- schatzoeken bij klimfeestje (met een schatkaart en
d.m.v. raadsels al klimmend op zoek naar de schat)
In Eindhoven kun je ook nog:
- superswing (megazwaai op hoogte)
Wil je nog iets toevoegen aan het kinderfeestje? Laat
het ons telefonisch weten.

De allerbelangrijkste veiligheidsregels/veiligheidsinstructies, die je ook leert tijdens de les, hebben we
alvast voor je op de achterzijde gezet. Lees ze alvast
door.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.
Wij wensen je veel plezier! Meer informatie op www.
neoliet.nl.

veiligheidsinstructie
voor bezoekers met een geboekte (klim)activiteit met begleiding

