FESTAS DE ANIVERSÁRIO EXPOLAB

Pacotes ExpoLab
o Pacote 1 – Espaços e Atividades

12€

Este pacote inclui
•
•
•
•
•

O aluguer do espaço da cafetaria para o lanche e acesso à cozinha;
por criança
Três atividades (a consultar na lista de atividades);
O acesso ao espaço dos Módulos Interativos;
O acompanhamento das crianças por dois monitores durante as 3 horas de duração
da festa.
Autocolante identificador da festa para cada participante

o Pacote 2 – Espaços, Atividades e Lanche ExpoLab

20€
por criança

Neste pacote, além do aluguer dos espaços, das três atividades, do acesso ao espaço dos
Módulos interativos e do acompanhamento das crianças por dois monitores durante as 3 horas
de duração da festa, fornecemos o lanche das crianças e servimo-lo no nosso espaço de
cafetaria. O bolo de aniversário é da responsabilidade dos pais.

LANCHE EXPOLAB
o
o
o
o

Água
Sumos
Sandes
Pipocas

o Doces e salgados
o Gelatina e Mousse
o Espetadinhas de Fruta

•

Pacote 3 – Tudo incluído

Para os Pais que preferem que seja o ExpoLab a tratar de todos os pormenores da festa
de aniversário.
Este pacote inclui:
•
•
•
•
•
•
•
•

por criança

O aluguer dos espaços por 3 horas;
O acompanhamento das crianças durante todo este período por dois monitores do ExpoLab;
As três atividades;
O acesso ao espaço dos módulos interativos;
Convites personalizados com o nome do aniversariante e croqui de localização do ExpoLab;
A decoração do espaço da cafetaria;
O lanche para as crianças do aniversário ExpoLab;
Disponibilizamos ainda um espaço exterior para colocação de insuflável (responsabilidade dos
pais).

O bolo de aniversário é da responsabilidade dos pais.

Formas de pagamento
•
•
•

24€

Cheque
Dinheiro
Transferência bancária (será necessário envio de comprovativo por email)

Lista de atividades (mediante marcação)
o Laboratórios
o Ciência pegajosa
o Ciência dos sabonetes
o Massa maluca
o Sais de banho
o Pasta de dentes
o Bálsamo de lábios
o Creme de mãos
o Ciência mágica

o

o
o
o
o
o

Jogos de orientação
(no exterior, sujeitos às
condições climatéricas)
Caça ao Tesouro no ExpoLab
Gincana Científica
Cinema
Hora do Código
Chain Reaction

Condições Gerais
As festas organizadas no nosso espaço realizam-se aos fins-de-semana e em feriados. O tempo
máximo de duração de uma festa é de 3h30.
O número mínimo de crianças é de 10 e o máximo de 25. Em todas as festas existem monitores que
entretêm e cuidam do bem-estar das crianças.
As festas de aniversário são dirigidas a crianças dos 7 aos 12 anos.
A presença de adultos durante a festa é restrita aos pais do aniversariante.
A efetização da reserva de data só é considerada após o pagamento de 50% do valor total previsto
e o restante no final da festa. Este valor não é reembolsado em caso de desistência.
Sempre que o Expolab cede informações sobre a disponibilidade de agenda, cabe aos interessados
a prontidão e iniciativa de efetuar o pagamento da reserva a fim de garantir a data pretendida para
a festa.

O valor a pagar para pacotes com lanche é o valor correspondente ao número de crianças indicado
na reserva, não sendo efetuadas deduções de valor relativo a crianças que não compareçam no dia
reservado.
Estes preços não se aplicam para organizações de festas fora do nosso espaço, tais como,
casamentos, batizados, épocas festivas (Natal, Carnaval, Halloween, etc.), empresas, escolas,
instituições, festas em hotéis, etc. Nestes casos os valores serão apresentados em orçamento
próprio e a pedido.
Todos os materiais colocados à disposição devem ser tratados com devido respeito. A reparação de
qualquer material que venha a ser danificado ou mesmo inutilizado é da responsabilidade dos pais
do aniversariante.
As crianças convidadas são entregues na receção à organização do Exploab, pelo que a entrada dos
pais dos convidados fica limitada a essa área.
As festas no Expolab pressupõem a escolha de uma ou mais Atividades da respetiva lista.
Existe, a opção de Aluguer de Espaços, conforme tabela de preços.
O não cumprimento das regras estabelecidas ou comportamentos considerados incorretos pelos
colaboradores do Expolab poderão originar a suspensão da festa.
A organização das festas Expolab pressupõe a aceitação das presentes condições gerais.
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