Termos e Condições
GRUPOS
Atividades:

• As atividades disponíveis para grupos são: Trampolins, Escalada Clip 'N Climb e Skate1;
• O número mínimo de participantes pago é de 10;
• A idade mínima nas atividades é de 3 anos nos trampolins, 4 anos na escalada e 6 anos no skate;
Horários:

• As sessões têm início sempre à hora certa (ex.: 10h, 11h, 12h);
• Os participantes devem chegar 30 minutos antes da hora reservada;
• Por questões organizacionais e de lotação de espaço, grupos superiores a 40 participantes com
a opção de escalada é necessário 2h de atividades e com grupos superiores a 80 participantes com
a opção de escalada é necessário 3h de atividades;
Sala, Lanche e Permanência:

• O Quantum Parks tem salas exclusivas que possibilitam melhor organização dos grupos. A
possibilidade de permanência do grupo nas instalações após a realização das atividades, com ou
sem sala, deverá ser confirmada previamente via email para reservas@quantumparks.com;
• A possibilidade de trazer comida/bebidas para as instalações do Quantum Park, deverá ser
confirmada previamente via email para reservas@quantumparks.com;
Preçário:

1

A Escalada Clip 'N Climb e o Skate são atividades exclusivas do Quantum Park Sintra

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 para o email reservas@quantumparks.com);
Regras:

• É obrigatória a permanência de um adulto responsável nas instalações durante as atividades
quando existirem no grupo participantes com idade inferior a 12 anos;
• É obrigatório o uso de meias antiderrapantes oficiais de parques de trampolins;
• As regras de segurança serão explicadas pelos monitores num pequeno briefing antes da
realização das atividades;
• Na atividade de Skate é obrigatório o uso de capacete. O Skate e as Proteções não estão incluídos
no preço da atividade, podem ser trazidos pelo próprio ou alugar na receção Quantum Park;
• Os participantes de Skate têm que assinar um documento em como estão informados sobre os
termos de uso e aviso legal da utilização do Skate Park;
Após confirmar a reserva:

• 5 dias úteis antes do dia do evento, deverá confirmar o número total de participantes e efetuar
o pagamento do valor remanescente, de forma a garantir a lotação do espaço;
• Não efetuamos reembolsos de valores pagos em caso de cancelamento de reservas;
• No caso de situações relacionadas com a pandemia, tais como medidas excecionais de
confinamento ou outras indicadas pelas autoridades de saúde, o Quantum Parks compromete-se ao
reagendamento da reserva;
No dia do evento:

• No caso de ocorrerem desistências no próprio dia, o Quantum Park emitirá vouchers de forma a
compensar a ausência de participantes previamente pagos;

• A adição de convidados no próprio dia ficará condicionado à lotação máxima das atividades.

