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Termos e Condições 

 Férias de Natal - 2021 

 

Gerais: 

 As Crianças que frequentam a modalidade “Férias de Natal” encontram-se 

cobertos pelo seguro de acidentes pessoais (não válido para dias avulso). Franquia 

por sinistro de 25€ a cargo dos encarregados de educação. 

 É da responsabilidade do encarregado de educação alertar-nos para eventuais 

cuidados especiais a ter com as suas Crianças (e.g. alergias, intolerâncias 

alimentares). 

 O pagamento do valor total deve ser feito no momento da inscrição. O respetivo 

comprovativo deve ser enviado para o nosso e-mail. Em caso de desistência é 

efetuada a devolução de 50% do valor pago, mediante aviso prévio. Não temos 

Multibanco. 

 A recolha das crianças deve ser efetuada até ao horário de fecho. Para atrasos 

superiores a 15 minutos na recolha das crianças acresce o valor de 10 euros (a 

acertar no final das férias). 

 No caso de condições climatéricas adversas (e.g. chuva, ventos fortes) o espaço 

exterior poderá não ser utilizado. 

 É proibido os encarregados de educação deixarem as suas Crianças doentes no 

Reino. 

 Para eventuais saídas e visitas fora do Reino os encarregados de educação devem 

preencher uma autorização fornecida por nós. 

 Os encarregados de educação são responsáveis por fornecer: 

 Produtos de higiene necessários para bebés (e.g. fraldas, toalhitas, cremes) 

 Medicação que as crianças devem tomar e indicações de administração. 

 Meias antiderrapantes, muda de roupa e chapéu. 

 Horários especiais: 

o Dias 24 e 31 de dezembro - encerrado 

Alterações aos nossos "Termos e Condições”: 

Se alterarmos a nossa Política de "Termos e Condições", publicaremos uma nova versão, que entrará em vigor a 

partir do momento da sua publicação. A nova política será aplicável a todos os clientes atuais e anteriores dos 

nossos serviços e irá substituir quaisquer políticas anteriores que sejam inconsistentes. É registada nova data de 

atualização no final desta página. 

Este documento foi atualizado no dia 01 de novembro de 2021. 
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