FESTAS DE ANIVERSÁRIO
PROPORCIONE AO SEU FILHO UM DIA FANTÁSTICO E CHEIO DE DIVERSÃO!

FESTEJUE
NO SE !
CLUBE

REGULAMENTO
1. As festas realizam-se aos Sábados, Domingos e Feriados à tarde (das 15h30 às 18h30) e Domingos e Feriados de manhã (das 10h00 às 13h00).
2. Lanche: O GCP disponibiliza um espaço para o lanche de aniversário, sendo o lanche da responsabilidade dos pais.
Nota: o Clube dispõe de parcerias para a contratação de catering para o lanche. Caso escolha esta opção, solicite menu/preços.
3. As festas realizam-se para crianças dos 4 aos 12 anos. Para idades superiores podemos apresentar um programa alternativo, adequado à idade.
4.A reserva só é formalizada através do pagamento da totalidade do valor.
5. As festas para Sócios têm o preço de 200€, para grupos até 30 crianças. Acima deste número, acresce um custo de 35€/monitor extra por cada 15 crianças, até um máximo de 45.
6. Beneficiam do preço de Sócio, crianças cujos pais/irmãos sejam Sócios do Clube. Caso o aniversariante queira ser Sócio, tem um custo de 37,50€, correspondente ao valor de Quota anual do ano em vigor, que terá que ser liquidado anualmente em Janeiro, enquanto a criança se mantiver Sócia do Clube.
7. Para Não Sócios o valor da festa tem um acréscimo de 50%.
8. O preço inclui: actividades num ginásio, actividades no campo polivalente (se as condições atmosféricas permitirem), um circuito de insufláveis, pista de
tumbling e um espaço para o lanche.
9. Nos dias feriados existe um acréscimo de 35€ ao valor da festa.
10. Em caso de desistência, e desde que se consiga realizar outra festa de aniversário, o GCP devolverá a quantia paga. Caso contrário, o GCP não procederá
a qualquer tipo de restituição, permitindo apenas uma remarcação.
11. O GCP não se responsabiliza pela perda de qualquer bem deixado nas instalações durante o decorrer da festa.
12. Todos os intervenientes da festa de aniversário estão cobertos por um Seguro de Acidentes Pessoais que cobre o pagamento de despesas de tratamentos no valor de 5.000€. A abertura de Seguro pressupõe o pagamento de uma franquia de 30€ por acidente/pessoa. A abertura de Seguro tem de ser efectuada obrigatoriamente até 24h após o dia do acidente, com o pagamento da respectiva franquia.
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