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Medidas excecionais para o combate ao Covid-19 no verso do programa

* A permanência no Clube, no período de almoço, está reservada a crianças que tomem aí a sua refeição, a qual será cobrada. Programa sujeito a alteração sem aviso 
prévio.
* Meal time period are exclusively for children who are having their meals in the Club – meal cost will be charged. Programme subject to change 
without prior notice.
Laser Tag dias 16 e 30 Julho / 13 e 27 Agosto das 16:00 às 17:30 Reserva obrigatória c/ custo adicional (25€ por pessoa)
Laser Tag 16th and 30st July / 13th and 27th August 4pm|5:30pm Booking required with additional cost (25€ per person)
#Concerto Musical reserva obrigatória / Musical concert booking required 
Exceptional measures to avoid Covid-19 Spreading on the back of this program

2021

3 - 12 Anos Years old

10h - 17h30

JULHO - AGOSTO
JULY - AUGUST



Covid-19 Medidas Excecionais

 Lotação limitada do clube—20 crianças

 Lotação máxima de crianças por espaço

 Necessidade de utilização de máscara nos espaços a partir dos 10 anos de idade

 Manutenção da distância de segurança entre crianças e entre crianças e monitores

 Necessidade de marcação prévia de sessões

 Possibilidade de marcar apenas uma sessão por dia

 Caso haja disponibilidade, existe a possibilidade de marcar mais sessões no próprio dia

 Todos deverão desinfetar as mão à entrada do clube

 Os pais devem limitar ao máximo a sua entrada no clube

 Os períodos de higienização do espaço deverão ser respeitados e não poderão existir crianças

no clube durante esses períodos

Covid-19 Exceptional Measures

 Limited amount of users in the club —20 children

 Limited amount of children per play area

 Mandatory use of mask in enclosed areas from 10 years old

 Keeping the safety distance between children and between children and childminders

 Previous bookings necessary to ensure availability

 Only one session booking per day allowed

 If there is availability, it will be possible to book more sessions on the day

 Hand disinfection is mandatory to everyone entering the club

 Parents entrance should be limited to the absolute necessary

 The disinfection periods should be respected and no children will be allowed to stay at the club  
during those periods


