Destinatários:
Crianças a partir de 4 anos de idade.
Dias:
Sábados das 15:00 às 18:00 horas
Domingos e Feriados das 10:00 às 13:00 e das 15:00 às 18:00
horas
Atividades:
As atividades previstas para as festas de aniversário são de
origem desportiva, nomeadamente Ginástica, Trampolins,
Insufláveis, Danças etc. e têm a duração de +/- 2 horas. O
restante tempo é usado na receção dos amigos (as) e com o
lanche.
Lanche:
a) Cedência de espaço, sendo o lanche da responsabilidade
dos Pais.
b) Contratação do serviço de catering à empresa DOM
FRUTO, com vários menus possíveis e para o qual deverá
contactar: Luis Calisto, Telemóvel: 939 794 460 ou E-mail:
luiscalisto@hotmail.com
A cedência de espaço inclui também 2 mesas de
1,25m*0,75m, cadeiras em número que pretender, toalhas
brancas e dois caixotes para recolha de lixo;
Pagamentos:
As Festas para Sócios têm o preço de 160€, até 30 crianças e são acompanhadas por 2 monitores. Acima deste número
e até um máximo de 45 crianças, são acompanhadas por 3 monitores, com um acréscimo de 25,00€.
Para não sócios o valor da Festa tem um acréscimo de 50%. Em alternativa poderá associar o aniversariante ao clube
com o custo da quotização para este ano no valor de 16.80€.
A reserva só é formalizada através do pagamento da totalidade do valor. O pagamento poderá ser efetuado na receção
do clube ou através de transferência bancária:
IBAN: PT50 0033 0000 5002 3893 9600 5
Se optar pela transferência bancária, após a realização da mesma, deverá enviar por favor o comprovativo
para: ramiro.fernandes@lgc.pt
Observações:
O preço inclui as atividades, o enquadramento dos monitores durante as 3 horas e o espaço para o Lanche.
Nos dias feriados tem um acréscimo de 25€.
Em caso de desistência, e desde que se consiga realizar outra Festa de Aniversário, o LGC devolverá a quantia paga.
Caso contrário, o LGC não procederá a qualquer tipo de restituição, permitindo apenas uma remarcação.
O LGC não se responsabiliza pela perda de qualquer bem deixado nas instalações durante o decorrer da Festa.
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 5.000,00€. A abertura de Seguro pressupõem o pagamento de
uma franquia de 30,00€ por acidente/pessoa. A abertura de Seguro tem de ser efectuada obrigatoriamente até 24h
após o dia da festa.
VEM DIVERTIR-TE CONNOSCO!

