
 

 

 

Termos e Condições 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO 

Atividades: 

 

• As atividades disponíveis para as festas são: Trampolins e Escalada Clip 'N Climb1; 

• O número mínimo de participantes pago é de 10 (incluindo o aniversariante); 

• A idade mínima nas atividades é de 3 anos nos trampolins e 4 anos na escalada; 

 

Horários: 

 

• As festas têm início sempre à hora certa (ex.: 10h, 11h, 12h); 

• Os participantes devem chegar 30 minutos antes da hora reservada; 

• As festas com 1 atividade têm duração de 1 hora e 30 minutos (1 hora da atividade selecionada 

+ 30 minutos na sala privada); 

• As festas com 2 horas de atividade têm duração de 3 horas (1 hora da atividade + 30 minutos na 

sala privada + 30 minutos de preparação para a segunda atividade + 1 hora de atividade);  

  

Sala e Lanche: 

 

• Informamos que a sala só estará disponível à hora do lanche. Quando necessário será 

disponibilizada a sala 30 minutos antes da hora do lanche para a preparação da mesma; 

• Os lugares da sala privada, estão designados só para os participantes da festa; 

• É permitido o número máximo de dois adultos acompanhantes na sala do lanche; 

• No caso do pacote de Festa Quantum Park Simples, é necessário trazer todos os utensílios e 

consumíveis necessários (pratos, guardanapos, copos) para o lanche; 

• Não é permitido uso de confettis, piñatas e foguetes luminosos; 

 

Opções Adicionais: 

 

• Bolo de Aniversário Quantum Park, opção pão de ló com recheio de chocolate ou doce de ovos. 

Ambas as opções terão o logótipo do Quantum Park, juntamente com o nome do aniversariante e 

velas; 

• Party Bag (Mochila com brindes Quantum Park) para todos os participantes; 

• Festas Temáticas, inclui decoração da sala e dinâmicas do monitor. Apresentamos várias opções 

de temas: Festa Glow, Festa Pré-histórica (Dinossauros), Festa Espacial, Festa Desportiva (Futebol), 

Festa de Lamas, Festa de Unicórnios e Festa com o "Super Mario" ou "Sonic"; 

• Aluguer de Sala de Eventos 2, pode ser utilizada durante todo o período de evento e por 

acompanhantes que não participem nas atividades. Sujeito a orçamento, oferta para festas 

superiores a 40 participantes;  

 

 
1 A Escalada Clip 'N Climb é uma atividade exclusiva do Quantum Park Sintra 
2 Exclusiva do Quantum Park Almada 



 

Preçário:  

 

 

 

Lanche inclui: Sandes de queijo e fiambre ou pizzas, nachos, fruta fresca, biscoitos de chocolate, 

pipocas, sumos de laranja e ananás e águas. 

 
 

 

Pagamento & Reservas: 

 

 
 

• A reserva só é considerada após o pagamento do valor orçamentado; 

• O pagamento poderá ser realizado numa receção Quantum Park, ou por transferência bancária 

(devendo ser enviado o respetivo comprovativo de pagamento, assim como a indicação do titular 

da conta e do aniversariante para o email reservas@quantumparks.com); 

 

 

Regras: 

 

mailto:reservas@quantumparks.com


 

• As regras de segurança serão explicadas pelos monitores num pequeno briefing antes da 

realização das atividades; 

• Para além dos participantes apenas os pais do aniversariante podem subir à plataforma dos 

trampolins para acompanhar a festa (sem qualquer custo acrescido), mesmo que não pretendam 

participar nas atividades; 

• Os pais do aniversariante têm que assinar um documento em como estão informados sobre a 

nossa política e regulamento; 

 

Após confirmar a reserva: 

 

• Os convites serão disponibilizados assim que seja finalizada a reserva (por email ou formato 

físico); 

• 5 dias úteis antes do dia da festa, deverá confirmar o número total de participantes e efetuar o 

pagamento do valor remanescente; 

• Caso opte pelo Bolo de Aniversário Quantum Park, deverá encomendar e proceder ao pagamento 

até 5 dias úteis antes da festa; 

• Não efetuamos reembolsos de valores pagos em caso de cancelamento de reservas, salvo com 

apresentação de justificação médica e com um mínimo de 24h de antecedência; 

 

No dia da festa: 

 

• No caso de ocorrerem desistências no próprio dia, o Quantum Park efetua o reembolso do valor 

pago até ao limite máximo de 5 participantes (não podendo ultrapassar o número mínimo de 10 

participantes); 

• A adição de convidados no próprio dia ficará condicionada à capacidade da sala atribuída a cada 

festa e à lotação máxima das atividades; 

• No caso da festa se prolongar após o horário de término acordado, será cobrado o valor de 50€ 

por cada meia hora adicional; 


