Party, fashion and style
Vem celebrar o teu aniversário entre amigas!
REGULAMENTO
1

As festas de aniversário têm a duração máxima de 2h a 3h de acordo com o programa escolhido.
O horário de término deverá ser respeitado por todos os participantes e respetivos pais.

2

Os produtos usados na festa são de marcas profissionais reconhecidas,
antialérgicos e sem parabenos.

3

Por festa admite-se o número máximo de 12 crianças.

4

Não serão admitidas crianças com idade inferior a 5 anos.

5

Não serão admitidas crianças com problemas dermatológicos e capilares.

6

É da responsabilidade do adulto organizador da festa o conhecimento dos dados das crianças
convidadas, acompanhamentos na admissão, entrega e saída das mesmas.

7

O adulto organizador da festa, e apenas este, deverá estar presente durante todo o evento.

8

A reserva implica o pagamento de 30% a 50% do valor total do programa escolhido.
O restante pagamento deverá ser efetuado no dia da festa.

9

Os pagamentos deverão ser efectuados em numerário ou por multibanco.

10

O valor mínimo a cobrar por festa está previamente definido
(valor mínimo corresponde à reserva de 8 crianças e de acordo com o programa escolhido).

11

O cancelamento da festa terá de ser comunicado com 5 dias de antecedência.
A restituição do sinal pago apenas terá lugar caso o cancelamento seja comunicado no prazo
indicado.

12

O número final de crianças a participar no evento deverá ser confirmado com 48 horas de
antecedência.

13

Não se efetua a devolução de dinheiro perante a falta de
comparência do número previsto de crianças no dia da festa.

14

Se o número real de crianças no dia da festa for superior ao
combinado, será feito o acerto correspondente.

15

Não serão guardados objetos pessoais, tais como carteiras,
telemóveis ou qualquer outro objeto de valor, assim como não
nos responsabilizamos pela perda, furto ou extravio dos mesmos.

16

O não cumprimento das regras apresentadas ou
comportamentos considerados menos adequados podem
ocasionar a interrupção da festa.

Aniversário de:
Data de nascimento:
Email do responsável:
Assinatura do Responsável pelo Aniversariante
(conforme o Bilhete de Identidade) declarando que tomou
conhecimento e aceitou o presente Regulamento:

