ASOCIATIA FERMA COPIILOR
www.fermapedagogica.ro contact@fermapedagogica.ro
CIF 38454314,
cont RO26BTRLRONCRT0412093601 Banca Transilvania
tel. 0740306386 strada Tineretului 53, localitatea Săbăreni, județul
Giurgiu, 087153, în ferma Rulouri de Gazon SRL

Beneficiar: ……………. reprezentat prin: ………….
Data:……………….
Activitați/ ore:…………………………… (Beneficiarul notează orarul activităților alese.)
Nr. participanti:………….. copii și ………adulți
Pret: …….. lei/ participant copil și …….. lei/ participant adult
Total: …………… lei
(Modul de plata: numerar la începutul vizitei, cu factură și chitanță sau prin bancă, în avans.)
Beneficiarul acordă / nu acordă (tăiați ce nu corespunde) dreptul de a posta fotografii cu
participanții în materiale informative ale Asociației Ferma Copiilor (site, facebook etc.)
Participanții trebuie sa aibă sticluțe cu apă. Putem furniza apă, dar nu și pahare de plastic.
Avem toalete și lavoare în interior. Tuturor participanților le recomandăm să aibă pălării,
șervețele umede, șosete de schimb. Nu servim masa.
În fermă se deplasează utilaje, mașini și animale. Responsabilitatea pentru posibile
accidente aparține reprezentantului beneficiarului (clientului, vizitatorului).
Vizitatorii trebuie să aibă un comportament care să prevină orice fel de accidente,
iar copiii trebuie să fie strict supravegheați de părinții sau supraveghetori. Vizita la ferma se
face în baza programării. Vizita presupune respectarea tuturor regulilor normale de
comportament in acest loc și asumarea responsabilității eventualelor evenimente neplăcute
de către cei responsabili din partea vizitatorilor. Vizitatorii vor respecta programul vizitei și
locurile desfășurării acestora. Nu vor permite activități care să dăuneze lor sau altor
persoane.
Prezentul document reprezintă voința părților, cu valoare de contract, valabil încheiat prin email.
Data încheierii ...............

Beneficiar,
(nume, semnatură, ștampilă)

Prestator,
Asociația Ferma Copiilor,
Cosmin Boroș prin împuternicit Veronica Andrei

OFERTĂ
A. Activitate de jumatate de zi:
25 RON/ copil. Cadrele didactice, cadrele medicale, ghizii, șoferii beneficiază de gratuitate.
Alți adulți insoțitori privați (rude, bone, tutori etc.): 50 lei/ pers.
Prețul include turul ghidat al parcului, cu oprire la locurile de joacă, cu opriri interactive
pentru descoperiri și turul fermei de animale, cu contact direct cu animale mici și explicații.
B. Excursie de o zi intreagă:
45 RON/ copil. Cadrele didactice, cadrele medicale, ghizii, șoferii beneficiază de gratuitate.
Alți
adulți
insoțitori
privați
(rude,
bone,
tutori
etc.):
70
lei/
pers.
Prețul include: Costul activităților din fermă de la punctul A, costul materialelor de atelier.
Toate activitățile se desfașoară cu personal din partea Asociației Ferma Copiilor, dacă
beneficiarul nu cere altfel.
Prețul se platește la sosire, pe bază de factură și chitanță sau anterior vizitei, prin bancă.
Exemple de ateliere recomandate:
 Atelier de plantat rulouri de gazon (toate varstele, adorat de copii) – fără cost
suplimentar


Atelier de modelaj in lut, in care vorbim despre sol si fructe (ideal pentru 2-6 ani)



Ateliere de plantare de mici plante la ghiveci, in orice sezon (pentru toate vâstele)



alte ateliere, pe care le putem detalia împreună, în funcție de numărul de participanți si
vârste. Atelierele se pot desfășura în interior sau în exterior, în funcțiile de condițiile
meteo.

