
Festas de Aniversário
Regulamento

1. O acesso ao serviço de festas de aniversário e outros no InFun 
pressupõe a aceitação dos termos e condições presentes neste docu-
mento;

2. Nos espaços onde decorrem as atividades, assim como o lanche, 
apenas é permitida a entrada de 4 pessoas por festa devidamente auto-
rizadas e vedadas por um circuito de segurança interno do InFun;

3. É proibido entrarem nos recintos onde estão a decorrer as ativi-
dades com as crianças. Salvo exceções de crianças com situações espe-
ciais que necessitem do acompanhamento de um responsável, e com 
conhecimento e autorização do InFun;

4. Idade mínima:
                 4.1 Parque: 4 anos
                 4.2 Futebol: 5 anos 
                 4.3 Bubble: 10 anos
                 4.4 Laser Tag: 7 anos

5. Os participantes não devem possuir qualquer contraindicação 
médica que impeça a sua participação em atividades físicas ou outras, e 
caso seja, é obrigatória a informação prévia, acompanhada do preen-
chimento da respetiva minuta de responsabilidade em sítio indicado 
no nosso formulário de festas de aniversário no site InFun, ou atra-
vés do e-mail festas.aniversario@infun.pt. O InFun não se responsabili-
za por situações que não tem conhecimento por escrito;

6. Caso algum participante tenha indicações específicas (alimenta-
res; físicas; psicológicas) é obrigatória a sua indicação no formulário 
InFun presente no site ou indicação através do e-mail festas.aniversa-
rio@infun.pt;

7. Nas festas de aniversário que esteja incluído o nosso lanche, é 
da nossa responsabilidade qualquer situação que daí advenha. Não é 
permitido trazer produtos alimentares (apenas em casos excecionais, 
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mediante autorização e termo de responsabilidade). Caso seja dado 
algum produto alimentar alimentar que não seja fornecido pelo ser-
viço de catering do InFun, não assumimos qualquer responsabilidade 
decorrente do consumo e que seja manifesta no momento ou doravan-
te;

8. Apenas é permitida a decoração/alimentação na zona de lanche 
mediante autorização prévia do InFun;

9. É proibido abrir pinhatas, confetis, serpentinas (ou artigos seme-
lhantes) em todo o espaço InFun (interior ou exterior);

10. A personalização do bolo de aniversário tem um custo acrescido 
de 8€;

11. Caso pretenda um bolo de aniversário extra, o valor é 15€/Kg;

12. Todos os bolos personalizados “cake design”, são sob orçamento 
e têm que ser encomendados com 4 dias de antecedência;

13. As crianças que não participem nas atividades, podem participar 
na zona de lanche com um custo acrescido de 8€;

14. As crianças que participem na atividade, e que não participem no 
lanche tem um decréscimo de 1,5€ no pack escolhido;

15. O mínimo obrigatório para pagamento são 10 crianças, sendo 
que realizamos a atividade com número inferior;

16. É obrigatório o uso de meias para entrar no Parque de Diversões, 
e recomendamos, por razões de segurança, o uso de meias antiderra-
pantes;

17. O cancelamento da festa após 48h de realizada a reserva, apenas 
confere o reembolso do sinal em caso de doença, ou outra situação de 
emergÊncia devidamente comprovada; 

18. Todos os participantes das nossas festas de aniversário são 
abrangidos por um seguro de acidentes pessoais. 
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Este só é acionado quando os acidentes decorrem do uso normal dos 
nossos equipamentos e infraestruturas e não serão acionados 
quando decorrem da má utilização dos mesmos ou do incumprimento 
das regras de cada atividade. Em caso de ser acionado está sujeito a 
uma franquia (100€) + caução (100€). O valor da caução é devolvido 
mediante apresentação de relatório final de alta médica.

19. Em caso de lesões ou acidentes no decorrer das atividades, serão 
socorridas pelos elementos responsáveis do InFun, e serão acionados 
todos os meios necessários em função da situação; 

20. As fotografias realzadas no espaço são apenas para uso interno 
ou para comercialização junto dos pais dos convidados. Caso não 
sejam adquiridas, as fotografias impressas serão destruídas, bem como 
as fotografias digitalizadas serão apagadas;

21. A empresa de fotografia Rjeronimo tem a exclusividade do espaço 
definido pelo InFun para tirar fotografias que serão comercializadas. 
É proibido tirar fotografias nos espaços definidos para o efeito;

22. O InFun reserva-se ao direito de impedir o acesso ou solicitar o 
abandono das instalações a quem não cumprir os regulamentos 
vigentes, a quem se apresente notoriamente sob o efeito de álcool ou 
estupefacientes, ou mesmo a quem apresentar um comportamento ina-
dequado ou contra a lei;

23. Não é permitido comer ou ingerir bebidas alcoólicas nos campos, 
no parque, na arena laser tag, ou em qualquer outro espaço InFun;

24. O InFun não recomenda a utilização de objetos de valor durante 
as atividades inerentes às festas de aniversário. O InFun não se respon-
sabiliza pela perda ou dano ou roubo dos mesmos;

25. Os horários designados e recomendações devem ser cumpridas 
sob pena de prejudicar o tempo pré-concebido para a festa escolhida;

26. Casos omissos: A resolução e casos omissos ou dúvidas surgidas 
no âmbito do presente regulamento são da competência do InFun.
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