
 

Todos os valores mencionados contém o IVA à taxa legal em Vigor 

 

Regulamento Festas de Aniversário  

 

 

•  Não é permitido a entrada dos pais na zona dos campos 

onde decorre as atividades da festa de aniversário sem a 

autorização do responsável; 

• Os pais das crianças que tenham situações específicas a nível  

alimentar, físico ou emocional devem avisar a coordenação 

das festas antecipadamente através de e-mail; 

• Caso seja dado algum produto alimentar que não seja 

fornecido pelo InFoot, não nos responsabilizamos por todo o 

fornecimento alimentar;  

• Não é permitido levar para a festa de aniversário comida ou 

bebida; 

• O bolo de aniversário é oferta (o bolo standard do InFoot) 

caso o cliente queira um bolo personalizado (ex: um imagem 

de um emblema de um clube, fotografia, etc.. tem um custo 

de 5€) 

• Não é permitido comer nos campos; 

• Não é permitido fotografar no decorrer das atividades nos 

campos, por termos um serviço de fotografia realizado por 

uma empresa profissional que tem a exclusividade do 

espaço; 

• Apenas é permitido fotografar durante o lanche; 

• O uso das fotografias é apenas para uso interno e comercialização aos respetivos pais, caso não 

sejam adquiridas as fotografias impressas, as mesmas são destruídas pela empresa de fotografia; 

• As crianças convidadas até aos 3 anos de idade não cobramos, contudo os monitores não têm 

responsabilidade com a supervisão das mesmas. Neste caso são os pais do aniversariante ou o 

responsável sobre a criança que assume essa responsabilidade (o numero de crianças com 3 anos 

não pode ser superior a 4); 

• As crianças que não participam na atividade, podem integrar no lanche, o custo são 6,50€ por 

criança; 

• As crianças que participam na atividade e não integram o lanche o custo é 7€ por criança; 

• A medalha extra tem um custo de 1,50€; 

• O mínimo obrigatório para pagamento da festa são 10 crianças; 

• O InFoot não recomenda a utilização de objetos de valor durante as atividades inerentes à festas 

de aniversário. O InFoot não se responsabiliza pela perda ou dano dos mesmos; 
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• Não exigimos um sinal monetário no momento da reserva, contudo se a festa for cancelada num 

período inferior a 15 dias é obrigatório o pagamento de 40€; 

• As ausências, após a confirmação do número de crianças na semana que antecede a reserva da 

festa e o numero de presenças no dia da festa de aniversário, for igual ou superior a 3 convidados, 

o custo exigido ao cliente são 6€ por convidado; 

• Os convites são oferta, mas caso a diferença entre o numero de convites dados e o número de 

presenças seja maior ou igual a 7, o custo exigido ao cliente pelos convites extra são 0.30cent por 

convite. 
 


