A todos os valores acresce IVA e deslocações a partir de 15km do centro da Maia.
Necessitamos ter acesso ao exato local de montagem e desmontagem com veículo
comercial.
No exato local de montagem dos equipamentos temos de ter corrente elétrica com
230v e mínimo 14amps por equipamento, da responsabilidade do cliente.
Os valores indicados incluem a montagem e desmontagem, mas não incluem
monitor com as seguintes exceções:
-

Piscina com barquinhos ou water-balls inclui 3 monitores durante 6 horas;
Descida de rampa gigante em Roler-ball inclui monitores durante 5 horas;
Parede de escalada insuflável inclui 2 monitores durante 6 horas;
Parede de escalada artificial inclui 3 monitores durante 6 horas;
Corredor de elásticos inclui 1 monitor durante 6 horas;
Surf ou touro mecânico inclui 1 monitor durante 5 horas;
Máquina de pipocas ou algodão doce inclui 1 monitor.

Nas restantes atividades é recomendado ter um monitor que acresce aos valores
indicados, mas tal não é obrigatório.
A piscina com barquinhos ou water-balls só pode ser instalada em local totalmente
plano. Para a sua instalação é necessário aproximadamente 6.000 a 8.000 litros de
água, que devem ser providenciados pelo cliente. No final esta água tem de ser
vazada no local.
Para a montagem da parede de escalada artificial necessitamos que o local possua
pontos para fixação da mesma.
Os serviços de animadores e de mascotes funcionam por um período de 3h00.
O valor indicado para a máquina de pipocas ou de algodão doce é somente para
festa que tenha até 30 crianças e inclui os consumíveis.
Os jogos tradicionais são compostos por “Lançamento precisão”, “Derrube de latas”,
“Jogo do galo”, “Mesa de matrecos” e “Pista F1 com caricas”.
O insuflável Multiactividades doméstico é recomendado para a utilização máxima de
4 crianças até 12 anos em simultâneo.
Nas atividades com animadores é indispensável a existência de um espaço seco e
limpo, com WC e espelho, para que os profissionais se preparem da melhor forma.
Se por motivo de condições climatéricas adversas ou falta de condições físicas para
a instalação dos equipamentos ou outras causas que impeçam que os serviços
sejam prestados, os eventuais custos correm por conta do cliente. Nestas condições
o cliente poderá adiar o serviço para data a combinar entre as partes.
As atividades deverão ser liquidadas com 50% de sinal na reserva e 50% à chegada
da equipa ao local.
A presente oferta é condicionada à disponibilidade dos serviços na data de
adjudicação.

