PROTOCOLO DE PARCERIA COM BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS



10% de desconto nas festas de aniversário dos menus 1, 2, BD e Menu Noite.



5% de desconto nas festas de aniversário do menu Diversão em família com
monitor.



No Menu Diversão em família sem monitor aplicam-se os seguintes descontos:
- Lanche com tabela à escolha ou por conta do cliente.
- 10% de desconto nas entradas de diversão para alunos, filhos dos colaboradores e
familiares (desde que acompanhados pelo aluno ou filho do colaborador);
- 10% de desconto nas propostas de festas familiares: Aniversários de adultos;
comunhões, batizados, etc.



Preço especial no aluguer de salas:
- Sala 1 (primeiro andar) 30€/h ao fim de semana ou a partir das 20h à semana
(mais de 3h de aluguer o valor passa para 25€/h);
- Espaço Cafetaria ou Esplanada (r/c) 20€/h à semana ou a partir das 20h ao fim de
semana (mais de 3h de aluguer o valor passa para 15€/h);



Festas durante a frequência semanal do OTL:
- Almoço na cafetaria conforme tabela de preços disponível no Parque.

- Utilização do espaço da cafetaria para lanche e comemoração do aniversário à
tarde (inclui decoração pequena com o tema escolhido + pratos, copos e
guardanapos de uma só cor para o respetivo número de crianças) – 15€ por 1 hora.

- Bolo de aniversário simples (laranja, chocolate ou laranja com cobertura de
chocolate) - 9€/kg. / Ou Bolo Temático - 19€/kg. / Ou Bolo por conta do cliente.

- Diversão está incluída na frequência do OTL, no horário em que os professores
estão presentes. Na diversão sem presença dos professores responsáveis pelo OTL,
existem duas opções de acompanhamento das crianças no espaço de diversão:
1) Com Monitor 10€/h até 15 participantes;
2) Entrada de Adulto Responsável pelo grupo 4€/h ou 8€/+de 1 hora.

 Outras Animações possíveis de requisitar ao Parque, com disponibilidade e
valores sob consulta:
- Carro de pipocas
- Carro de algodão doce
- Insufláveis de diferentes tamanhos (Consultar Catálogo)
- Mágico / Animador
- Pinturas Faciais
- Construção Brinquedo tradicional Português
- Festa da Espuma
- Arco insuflável de Parabéns
- Balonismo
- Decoração temática grande

As crianças inscritas na valência de Apoio à Família e ao Estudo da Associação
Feijoeiro Mágico frequentam livremente o Parque Temático, em regime de O.T.L.,
de segunda a sexta feira, entre os meses de Setembro e Julho.

Uma vez que a prestação de serviços da Associação Feijoeiro Mágico nesta
valência não contempla a obrigatoriedade de frequência/pagamento do mês de
agosto, o Mundo em Festa oferece condições e valores exclusivos para as
crianças matriculadas na Associação Feijoeiro Mágico, para frequência do
Parque Temático durante o mês de Agosto, com alimentação e o
acompanhamento de monitores:
* 18€ - Valor por dia
* 80€ - Valor por 1 semana (16€/dia)
* 150€ - Valor por 2 semanas (15€/dia)

Todos os Verões, com a devida antecedência, será elaborado e apresentado às
famílias um Programa Lúdico-Temático de Atividades de Férias de Verão, que
englobará sempre o mês de agosto, à luz da possibilidade de aproveitamento das
condições acima descritas.

