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Praktisk information 
 
• Mødested for arrangementet er Cirkusmuseet, Hovedporten 6, 2650 Hvidovre. I skal ikke gå ind 
på museet, før museets medarbejder byder jer velkommen.  
 
• Arrangementet slutter i Fægtesalen, Alarmpladsen 6 (bygningen bag museet med porten, ur og 
tårn). Det er vigtigt, at forældrene får at vide, at det er her, forestillingen/Cirkusleg foregår og 
børnene skal hentes.  
 
• Er der medarrangører bedes du videresende denne mail til dem, så de også er sat ind i program 
og betingelser. 
 
• Det forventes at et par voksne (forældre /bedsteforældre) er med under hele arrangementet.  
 
• I er velkommen til at tage billeder af jeres børn, men I bedes spørge om lov, før I 
filmer/fotograferer personalet. 
 
• Fødselsdagslokalet er pyntet op med en fødselsdagsdug m.m.. Vi vil gerne henstille til, at I ikke 
medbringer yderligere pynt eller tænder levende lys. Bliver brandalarmen udløst pga. lys i kagen 
(det er sket), hviler udgiften til brandvæsenet på jer. 
 
• Tilkøb: ønsker I opdækning med engangsservice (kop, tallerken og fødselsdagsserviet) koster 
det 150,-. Ønsker I opdækning, kageklovn og juice til fødselsdagsgæsterne koster det 565,-. Aftale 
om opdækning/forplejning skal være bekræftet pr. mail torsdagen før arrangementets afholdelse.  
 
• Det er ikke tilladt at servere mad og drikke i Fægtesalen. Ønsker I at servere noget for forældre 
og søskende, skal det ske udendørs når showet/Cirkusleg er slut.  
 
 

Betingelser 
 
• Arrangementet er først endeligt booket, når I har modtaget en skriftlig bekræftelse pr. mail.  
 
• Arrangementet kan aflyses op til 14 hverdage før afholdelse. Sker aflysningen i perioden fra 14 til 
3 hverdage før arrangementet, opkræver vi 1500 kr. i afbestillingsgebyr. Ved afbestilling under 3 
hverdage inden arrangementets afholdelse, eller ved udeblivelse, opkræves fuld pris. Aflysningen 
kan kun ske pr. mail til info@cirkusmuseet.dk. Så længe museet IKKE er pålagt restriktioner, kan vi 

ikke aflyse arrangementet gebyrfrit pga. covid-19 smitte blandt deltagerne eller fødselarerne.  
 

 
Vi glæder os til, i samarbejde med jer, at afholde en rigtig god fødselsdag fyldt med cirkus! 
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