
FESTAS 
DE

ANIVERSÁRIO

WWW.FOOTFUNNY.NET
footfunny@gmail.com

913889293
Rua da felgueira, 178 
4585 352 Rebordosa

 



REGULAMENTO

A festa de aniversário tem a duração de 2h (1h30
atividades/30min lanche)
Durante o lanche pode escolher entre matraquilhos
ou ténis de mesa.
No momento da reserva terá de efetuar o pagamento
de 40€ e o restante no dia da festa de aniversário. 
Pagamento em numerário, MBWAY ou transferência
Bancária (PT50000704170007679000226)
Aluguer do Trampolim 10€
Taxa domingo à tarde - 10€

LOW COST 

Insuflável, futebol, patins, trotinetes, carros a pedais,
bicicletas s/pedais, andebol, hóquei em campo, ténis,
badminton, matraquilhos, ténis de mesa, basquetebol,
mesa air hockey, bolas saltitonas e jogos tradicionais

(raquetes cola, 4linha gigante, pistolas, mikado gigante,
percurso equilíbrio)

Nota: Caso existam 2 festas em simultâneo poderá
haver atividades indisponíveis. 

ATIVIDADES* Decoração com balões (parede, arco, coluna, balões
com hélio) - orçamento.
Pinturas faciais - 20€ 
Tatuagens de Glitter - 20€
Modelagem de balões - 20€
Dança - 15€ (45m)
Máquina pipocas - 40€
Máquina algodão doce - 40€
Mascotes - 30€

ATIVIDADES ADICIONAIS (1H)

REGULAMENTO - PACKS

Realizamos festas de aniversário para crianças dos 4
aos 15 anos.
O número de crianças presentes na festa é
confirmado até 3 dias antes.
Das atividades propostas escolhe 5
Monitor

REGULAMENTO - LOW COST

Dinamizada e organizada por quem efetua a reserva.
Pode alugar os campos por mais de 2h
Limite máximo de 20 crianças e 2 adultos por campo
(sujeito a multa de 35€ se exceder o número
indicado).

Situações não contempladas no regulamento são
decididas pelo Foot Funny.

PACKS 

Pack 1 - 5 Atividades* + convites + lanche + monitor
 

Pack 2 - 5 Atividades* + convites + lanche (c/pizza) +
monitor + prenda p/ aniversariante (bola futebol, andebol
ou basquetebol, t-shirt. de acordo com o stock existente).

 
 

Lanche: Bolo de aniversário personalizado, batatas
fritas, bicos de pato com fiambre ou queijo, pipocas,

queques, rebuçados, gomas, sumos e água. 

 

Inclui
Futebol e para o lanche tem disponível mesa e
cadeiras.

Atividades extra:
Insuflável - 20€
2 atividades* - 5€

 

CRIANÇAS PACK 1 PACK 2

ATÉ 12 130€ 155€

13-18 150€ 180€

19-25 170€ 210€

26-33 190€ 230€

34-42 215€ 255€

ALUGUER DE CAMPO +
ESPAÇO LANCHE (2H)  

SINTÉTICO 70€

MULTIUSOS 50€


