FESTAS DE ANIVERSÁRIO ADM
REGULAMENTO
1.

As Festas de Aniversário ADM realizam-se aos Sábados, Domingos e Feriados em dois
períodos distintos – Manhã e Tarde – nas instalações do EML;

2.

As Festas têm a duração de 3 Horas e realizam-se para crianças entre os 3 e os 12
anos de idade;

3.

As Festas de Aniversário incluem atividades num Campo Polivalente/Recreio (em
função das condições atmosféricas) ou ginásio, um insuflável, máquina de pipocas,
música e um espaço para lanche;

4.

O lanche é da responsabilidade dos Pais, sendo cedido um espaço para o efeito;

5.

É também possível utilizar a Piscina, mediante pagamento de um valor extra. A piscina
nunca está disponível aos sábados de manhã;

6.

Cada festa tem no mínimo dois dinamizadores/monitores da ADM, responsáveis pelas
diferentes atividades a realizar;

7.

O agendamento da festa de aniversário é realizado através do preenchimento de
formulário próprio: Link formulário de marcação. Posteriormente, a ADM entra em
contacto com o requerente para acertar os detalhes da festa, incluindo n.º de pessoas,
atividades, locais e horários;

8.

A reserva é formalizada mediante pagamento adiantado de metade da totalidade do
valor;

9.

Em caso de desistência até 15 dias antes, é devolvida a totalidade do pagamento. Se a
desistência ocorrer até uma semana de antecedência, a ADM não procederá a qualquer
tipo de restituição, permitindo apenas a remarcação da Festa;

10. Todos os intervenientes da Festa de Aniversário estão cobertos por um Seguro de
Acidentes Pessoais;
11. A ADM não se responsabiliza pela perda de qualquer bem deixado nas instalações no
decorrer da Festa;
12. A Festa de aniversário ADM tem um custo de 200€, para grupos até 20 crianças,
devendo considerar-se os seguintes acréscimos:
Monitor extra por cada 10 crianças adicionais

50€

Dias feriado

40€

Utilização da piscina

50€

Pinturas Faciais

60€

Aniversariantes que não sejam alunos/utentes da ADM ou EML
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