AQUA PARTY

FESTAS DE ANIVERSÁRIO DIVERTIDAS NA PISCINA
PISCINA MUNICIPAL DE CAMPO DE OURIQUE

FICHA DE INSCRIÇÃO
ANIVERSARIANTE

DATA NASCIMENTO

DATA DA FESTA

DIA Domingo

REQUISITANTE

HORÁRIO
PARENTESCO

SÓCIO/UTENTE

NIF

B.I./C.C./PASSAPORTE

MORADA
LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

CONTACTO TELEFÓNICO

INTERVALO DE IDADES
NECESSIDADES ESPECIAIS

Nº CRIANÇAS ENTRE OS 4 E OS 7 ANOS
Nº TOTAL DE CONVIDADOS

Não

LANCHE DA RESPONSABILIDADE DOS PAIS
VALOR PAGO

FUNCIONÁRIO

DATA

OBSERVAÇÕES

REGULAMENTO AQUA PARTY
1. As festas de aniversário têm a duração de 3h (1h30 em actividade na
água);
2. A hora agendada para início da festa, representa o início da actividade
aquática. Sugerimos que a chegada dos convidados seja agendada
para 15 minutos antes do início da festa;
3. Os convites são produzidos pelo GCP e enviados em formato digital
para os Encarregados de Educação;
4. Estão incluídos dois monitores, até um máximo de 30 crianças, se
todas tiverem mais de 8 anos de idade ou máximo de 20 se houver
crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 7 anos. Se houver
crianças com necessidades especiais, ou outras situações não
mencionadas anteriormente, serão sujeitas a análise. Por cada
monitor extra acresce 35€; Sob consulta organizamos festas para
bebés e adultos.
5. As actividades e Jogos são adaptados aos escalões etários e à
adaptação ao meio aquático do aniversariante e convidados, tendo
sempre como principal preocupação a segurança;
6. É obrigatório o uso de touca, chinelos e fato de banho adequado à
piscina;
7. Por cada criança que participar na actividade aquática (Aqua Party),
terá de ser preenchido, assinado pelos respectivos Encarregados de
Educação e entregue até ao dia da festa um termo de responsabilidade fornecido pelo GCP;

8. Para o lanche há cedência de espaço, mesas e cadeiras;
9. No decorrer da festa é obrigatório o cumprimento do regulamento
interno da piscina;
10. O GCP não se responsabiliza pela perda ou desaparecimento de bens
deixados nos balneários ou outras áreas da piscina durante o decorrer
da festa, havendo nos balneários cacifos para guarda dos pertences;
11. Todos os intervenientes (crianças convidadas e aniversariante), 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.
12. As reservas são realizadas apenas pagamento no acto da marcação,
após conﬁrmação de disponibilidade;
13. A festa de aniversário tem o preço de 200€ aos sábados e 250€ aos
domingos.
14. Caso as condições informadas se alterem (nº de convidados, intervalo
de idades dos convidados e existência de crianças com necessidades
especiais), deverão informar até à 5ª feira que antecede a realização
da festa de aniversário. Por cada hora excedida do tempo regulamentar da festa, acresce o pagamento de 66€ aos Sábados e 83€ aos
Domingos.
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APOIO
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