FESTAS
ANIVERSÁRIO
PLAYSPORTS
MAIS INFORMAÇÕES : 91 777 55 00 OU RESERVAS@PLAYSPORTS.PT

PLAY
FOOTBALL
1h30

DE CAMPO

30m ESPAÇO LANCHE
CONVITES INCLUÍDOS - ATÉ 25
SEM LIMITE DE CRIANÇAS/ADULTOS*

95€

* PAGAMENTO SINAL 50€

PLAY
KIDS
1H30

DE CAMPO

30m ESPAÇO

LANCHE

LANCHE COMPLETO*
PRENDA E CONVITES

PACOTE 12,50€/CRIANÇA
* BOLO ANIVERSÁRIO OU MONITOR 20€/CADA.
** pagamento sinal 50€
***Mínimo 12 crianças.

PLAY
PREMIUM
1h30

DE CAMPO

30m ESPAÇO LANCHE
LANCHE COMPLETO
PRENDA E CONVITES
BOLO E MONITOR

PACOTE 14,50€ /CRIANÇA*
*MÍNIMO 12 CRIANÇAS
** pagamento sinal 50€

CONDIÇÕES

Pelas boas práticas, recomenda-se a todos os clientes que adquiram o conhecimento das Condições
Gerais:
A reserva pode ser feita por e-mail para reservas@playsports.pt ou pelo contacto Tel: +351 91 777 55 00, ficando
sujeita a confirmação;
Para confirmar o pedido de reserva, será necessário um sinal de 50€ e após a confirmação do sinal a reserva
é validada. O restante pagamento deve ser efetuado no dia da festa
Após o pagamento do sinal podem levantar os convites nas nossas instalações ou pedir o envio por e-mail do ficheiro
digital;
O pagamento do sinal de 50€ deve ser feito até 7 dias antes da festa, no espaço ou por transferência bancária;
As recomendações para o dia da festa são o uso de vestuário e calçado confortável;
O check-in deve ser feito na receção do espaço, com 15 minutos de antecedência do início da festa de
aniversário;
Alimentos e bebidas que sejam levados para o espaço, têm de ser expressamente autorizados pela Administração e são da exclusiva
responsabilidade do cliente, assim como os resíduos sólidos que dai resultem;
O espaço do lanche deve ficar desocupada, no máximo, 10 minutos após o horário acordado. Após esse período de tolerância será
facturado 1 hora extra por cada hora excedente pelo preço de 25€ com direito a usufruir do espaço de convívio;
No caso dos Pacotes “PLAY KIDS” e “PLAY PREMIUM”, os Pais ou Encarregados de Edução deverão avisar a administração do número de
crianças até o máximo de 2 dias antes da festa e será esse o valor cobrado, mesmo que compareçam menos crianças no dia da festa.
Caso compareçam mais crianças do que as que foram previamente confirmadas, o valor será cobrado no momento da entrada
(7,5€ criança).
Preços sujeitos a alterações, sem informação prévia.
As crianças devem estar sempre acompanhadas por um adulto responsável durante o período da festa.
Os pais / adultos responsáveis serão responsáveis pelo bom comportamento das crianças.
É expressamente proibido o disparo de confettis e afins, dentro do recinto. Caso se verifique o seu incumprimento será aplicada uma
penalização pela limpeza e manutenção no valor de 60€.
A decoração que seja realizada pelo cliente, tem de ser expressamente autorizadapela administração e não podem ser utilizados objetos
de fixação e outros que provoquem danos nos bens existentes, sob risco de ter de indemnizar pelo estrago causado;
Não é permitido levar alimentos ou bebidas para fora do espaço de convívio, com excepção de água e apenas aos participantes das
atividades.
Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas fora do espaço de convívio.
Não é permitida a entrada de animais.
Cada hora extra do monitor terá um custo de 20€/hora.
Cancelamento & Penalidades:
Apos o pagamento do sinal – penalidade de 100% sobre o sinal.
Penalidades Re-Uso (só aplicável para festas de aniversário infantis):
Qualquer penalidade que não são reembolsadas em qualquer situação descrita acima pode ser
compensado durante um período de 12 meses a partir da data do cancelamento

