Jönköping Science Center

kalaskul
på upptech

Kalas på Upptech – ett minne som varar
Ett barnkalas på Upptech andas teknik och naturvetenskap och ger ett minne som varar länge.
När: Lördagar och söndagar kl 10-12, kl 12-14 och kl 14-16.
Var: Under aktiviteten är barnen samlade och genomför aktiviteten
tillsammans med Upptechs kalasvärd i ett passande rum. Därefter har
födelsedagsbarnet med gäster tillgång till matsäcksrummet inkl. kök och
Upptechs experimenthall.
Kostnad: Priset är 85 kr/barn för samtliga teman. Minimiavgift är för åtta
barn (680 kr), även om det är färre barn på kalaset. Betalning för det antal barn som kommer på
kalaset sker med kort eller kontant när kalaset börjar. Max två vuxna har fri entré vid bokat barnkalas, övriga vuxna och barn betalar vanlig entré. Är det fler barn som har kalas tillsammans är
det en vuxen per födelsedagsbarn som har fri entré.
Bokning av barnkalas görs via ett formulär på Boka Direkt
Du kan söka lediga tider och boka ett barnkalas via ett bokningsformulär på Upptechs webbplats
www.upptech.se. Klicka på fliken barnkalas. Där kan du enkelt söka lediga tider och boka kalaset direkt. Du kan även själv avboka eller omboka ett kalas senast två veckor innan det bokade
datumet. Onsdagen innan kalaset vill vi ha en bekräftelse på det antal barn som kommer på kalaset. Det kommer även ett sms till det mobilnummer som uppgivits vid bokningen som påminner
om detta. Vid utebliven tid eller för sen avbokning tar vi ut 680 kr (minimiavgiften) för utebliven tid.

tillgång till matsäcksrummet
När ni har barnkalas på Upptech har ni tillgång till matsäcksrummet kl 10.00-11.50, 12.00-13.50
eller 14.00-15.50. Barnen sitter i matsäcksrummet och äter det ni själva har med er att bjuda på.
Det är viktigt att tiderna hålls så att efterkommande kalas och stängning inte störs. Innan ni lämnar köket meddelar ni kalasvärden för avstämning.
Detta finns till förfogande:
Assietter
Brickor, 2st
Brödkorgar, 2 st
Diskmaskin
Elvisp
Kyl/frys
Glas
Grytlappar, 4 st
Grytunderlägg, 2 st
Knivar, 2 st
Kokplatta
Korvtänger, 2 st

Mikrovågsugn, 2 st
Muggar
Serveringsskålar, mindre
Serveringsskålar, större
Skärbrädor, 2 st
Stor korvgryta
Tallrikar
Tillbringare, 4 st
Tårtspadar, 2 st
Vattenkokare

Innan ni lämnar köket:
• Torka av bord och köksbänk
• Torka av stolar om det behövs
• Ställ in disk i diskmaskinen
och kör på snabbprogrammet
• Sopa golvet
• Skjut in stolarna
• Sortera soporna korrekt
• Lämna rummet i det skick ni
själva vill möta det

OBS! Det finns inga stekmöjligheter i köket. Däremot går det bra att t.ex koka
korv. Förbrukningsmaterial såsom servetter, sugrör, pappersdukar etc. får ni
själva ta med er.

våra kalasaktiviteter
kemilabbet
Från 6 år (max 12 barn)
Samarbeta med vår supersmarta
och noggranna Kemist och lotsas
genom spännande laborationer!

experimentverkstan

brum brum
Från 6 år (max 10 barn)
Lär dig mer om trafikregler samtidigt som du kör en
elbil i Upptechs trafikpark!
Varje barn får ett eget Upptech-körkort.
(Bokningsbart under
perioden 1 maj-30 sep)

Från 6 år
Assistera vår galna
Vetenskapare i en verkstad full
med skojiga och oförglömliga
experiment!

Femkamp
robotracet

Från 9 år
Utmana dina kompisar i en riktigt rolig femkamp i Upptechs
experimenthall!

Från 6 år (max 12 barn)
Möt vår finurliga Robottekniker
och programmera robotar som tar
sig fram i häftiga hinderbanor!

rymdäventyret
Från 6 år
Träffa Astronauten och följ med
på en spännande resa bland
stjärnor, sagor och galaxer!

skattletarna
Från 6 år
Ta hjälp av vår teknikmedvetna Pirat att hitta gömda
skatter i experimenthallen!

skriv ut inbjudningskort
På Upptechs webbplats www.upptech.se finns det färdiga inbjudningskort att
skriva ut. Skriv ut dubbelsidigt så får du både fram- och baksida.

Gå in på www.upptech.se. Klicka
på flik Barnkalas, sedan knappen
Boka kalas. Då kommer du till
bokningsklaendern.

tips!

I Upptechs butik finns
det annorlunda och
roliga presenter.
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Hitta hit:
Upptech, Jönköping Science Center
Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping
tfn 036-10 60 77
e-post: upptech@jonkoping.se

Jönköping Science Center

Uppdaterad 1901

Boka kalas

