REGULAMENTO FESTAS DE ANIVERSÁRIO NO ATÉ À LUA

Duração e acompanhamento
- A feste terá a duração de 2h30 e a tolerância de ocupação do espaço de 20m. antes e
20min. depois da festa.
- O grupo será acompanhado por 2 animadores, não sendo necessária a presença de
nenhum adulto responsável pelas crianças.
- No decorrer das atividades poderão estar, no máximo, 2 adultos presentes (não serão
considerados no cálculo do preço da festa).
- Aos convidados será pedido o nome e contacto de um responsável no início da festa.

Marcação e Pagamento
- O preço da festa será €180 (até 15 crianças) + €10 por criança extra
- O valor da festa inclui: a utilização em exclusividade do espaço no âmbito das atividades
a realizar, todo o material necessário às atividades a realizar e uma oferta para a
aniversariante feita por todos os convidados.
- A festa deverá ser paga no próprio dia tendo em conta o número de convidados
presentes, mas terá de ser pago um sinal de €75 na data de marcação da festa.
- No caso de desistência o valor do sinal não será devolvido. Apenas em casos excecionais,
devidamente justificados, poder-se-á proceder à remarcação da festa para uma data
próxima disponível.
- O número mínimo de convidados considerado para calculo do valor da festa é de 15
crianças.
- 24h antes do início da festa, deverá ser confirmado o número de crianças que irá estar
presente na festa, sob pena de ser considerado para o cálculo do preço o número máximo
permitido de 30 crianças.
- Quando a festa for feita para mais do que um aniversariante, o preço da festa terá um
acréscimo de €20 por aniversariante extra.

- Ao valor da festa podem juntar-se como extras:
- o fornecimento da alimentação (escolha de 1 de 3 menus) €95 para 15 crianças +
€6 (criança extra)
- fotografias da festa em dvd € 75
- ofertas para os convidados €1,5 / oferta
- Insuflável (ver catalogo)

Opção Alimentação
- No caso de optarem por trazer a alimentação, apenas a mesa será disponibilizada, a
louça e a toalha não estarão incluídas.
- No caso de fornecermos a alimentação deve ser escolhido 1 de 3 menus:
- A opção Menu Lanche inclui: toalha, louça, bolo de aniversário, pão com fiambre,
pão com queijo, batatas fritas, gelatina, rebuçados, água e sumo
- A opção Menu Lanche Saudável inclui: toalha, louça, bolo de aniversário, pão com
manteiga de amendoim, pão com doce, pipocas naturais, salada de fruta, chocolate
negro, água e sumo
- A opção Menu Almoço inclui: toalha, louça, bolo de aniversário, pizza ou
hambúrguer, batatas fritas, chupa-chupas, água e sumo

Outras opções
- A opção fotografias da festa inclui: fotografo durante a duração da festa, dvd com 80
fotografias editadas.
- A opção oferta aos convidados inclui: um saco de guloseimas (chocolate, rebuçados e
chupa-chupa) e balões para cada um dos convidados. Outras opções podem ser incluídas
dos brinquedos disponíveis na loja com um desconto de 10% sobre o pvp.

REGULAMENTO FESTAS DE ANIVERSÁRIO NOUTROS ESPAÇOS

- A festa terá a duração previamente acordada de 1h, 2h ou 3h.
- O(s) animador(es) farão a animação e as atividades acordadas, mas não serão
responsáveis pelas crianças, a não ser que seja solicitado o serviço de babysitting para além
do animador.
- O pagamento da festa pode ser feito na totalidade na altura da marcação da festa, ou
50% na marcação e 50% até 48h antes da realização da festa.
- No caso de desistência o valor do sinal não será devolvido. Apenas em casos excecionais,
devidamente justificados, poder-se-á proceder à remarcação da festa para uma data
próxima disponível.
- No caso das festas com pinturas faciais e/ou atelier de arte, os preço da festa inclui o
material para 25 crianças e pressupõem a presença de 1 animador. No caso de serem mais
convidados, deverá ser feito um orçamento específico para a festa.
- O material para as atividades será da responsabilidade do Até à Lua, no entanto poderá
ser previamente requerido mobiliário para a realização de alguma atividade específica
(como mesas ou cadeiras).
- Ao preço das festas poderá acrescer o preço da deslocação, que será sempre calculado
com base na distância da festa ao espaço Até à Lua, ao preço de €0,60 p/km

