Regulamento Festas de Aniversário
No âmbito da sua actividade educativa, o Museu da Marioneta proporciona às famílias a possibilidade de aqui
realizarem as festas de aniversário dos seus elementos mais novos. Desta forma pretendemos dar a conhecer a
colecção do museu de uma forma divertida, ao mesmo tempo que cultivamos a criatividade das crianças.
A organização e acompanhamento das festas também é da responsabilidade da família do aniversariante, dando os
monitores do Serviço Educativo o maior apoio.
Para que tudo corra da melhor forma possível o funcionamento das Festas de Aniversário deverá obedecer às
disposições do presente regulamento.
Espaço Criança
A festa decorrerá no Espaço Criança. O espaço reservado é composto por uma cozinha equipada, uma sala de refeição
(com mesas para adultos e para crianças) decorada para o propósito. A sala onde decorrerão os ateliers e ainda a sala
da brincadeira são espaços utilizados apenas nas actividades programadas.
Serviços incluídos
Visita guiada ao Museu da Marioneta e mini atelier no âmbito do universo das marionetas.
Oferta de uma pequena lembrança às crianças.
Gestão do espaço e festa
O lanche é da responsabilidade dos pais organizadores da festa.
A festa é acompanhada por um monitor do museu que irá orientar as actividades. Nenhuma criança deverá ficar à
guarda exclusiva dos monitores do museu.
Os pais ficam responsáveis pelo bem-estar dos convidados e segurança das crianças.
O Museu não se responsabiliza pelo extravio de bens pessoais que fiquem no Espaço Criança.
Horários
Horários
As Festas de Aniversário dispõem de 2 horários. De manhã, das 10 horas às 12:30 e à tarde, das 14:30 às 17:15.
As actividades programadas terão início 15 minutos depois do início da festa, independentemente do número de
crianças que tiver chegado até à altura.
Os horários de entrada e saída deverão ser impreterivelmente respeitados depois de determinadas as actividades.
Preçário
O preço é de 12 euros por criança.
Será necessária a sinalização da festa de aniversário correspondente a 50% do montante mínimo a pagar, ou seja de 60
euros.
O aniversariante e irmão (s) não pagam. Os pais do aniversariante terão igualmente entrada gratuita no museu, as
restantes entradas pela parte dos adultos são pagas.
*As actividades terão início nas horas acima previstas. Caso haja atraso na chegada de convidados estes serão inseridos
nas actividades, desde que não prejudique o bom funcionamento da festa.
Grupos
Idades dos 5 aos 12 anos
Mínimo: 10 crianças *
Máximo: 30 crianças
Máximo de adultos incluídos na visita: 4
Lotação máxima de sala: 45
*O mínimo do grupo da festa é 10 caso seja inferior terá que efectuar o pagamento dos 10, ou seja, 120 euros.
Interdições
No espaço do Atelier são interditos quaisquer tipos de comidas ou bebidas.
Sugestões
Os pais do aniversariante deverão ficar com os contactos dos pais das crianças convidadas.
Assinatura dos Pais
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