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1) Sempre que informamos a disponibilidade da agenda, cabe ao cliente interessado a iniciativa de efetuar 
a oficialização da reserva com o pagamento de 50% do valor total previsto, para garantir a data pretendida 
para a festa. 

2) Toda a decoração, catering e segurança dentro do espaço To be Kid no decorrer do aluguer, é da inteira 
responsabilidade do cliente.

3) A lotação da To be Kid é de 40 pessoas.

4) Durante o periodo do aluguer, ficará sempre uma pessoa da equipa da To be Kid no espaço, dentro do 
escritório, para qualquer dúvida ou questão que possa surgir.

5) Os sacos do lixo, são recolhidos pela To be Kid à excepção das garrafas de vidro que não podem ficar 
no nosso espaço. A recolha dos mesmos é da responsablidade do cliente. 

6) A To be Kid dispõe de mesas e cadeiras que podem ser utilizadas.

7) Todos os materiais/briquedos colocados à disposição nas festas devem ser tratados com o devido 
respeito. Qualquer dano causado durante o decorrer da festa, é da inteira responsabilidade do cliente. É 
solicitada antes do início da festa, uma caução de 100€ (numerário), devolvida no final. Em caso de existirem 
danos, os mesmos serão sempre avaliados e orçamentados podendo a To be Kid reter o valor parcial ou 
total da caução.

8) A piscina de bolas poderá manter-se no espaço mediante o pagamento de 25,00€ adicionais e uma 
caução extra de 80,00€ (numerário)  entregue antes do início da festa que não será devolvida caso a piscina 
apresente algum dano.

9) Os fatos de carnaval podem ser utilizados desde que fiquem devidamente pendurandos nos cabides 
imediatamente após a sua utilização. A To be Kid reserva-se no direito de suspender a utilização dos 
mesmos se existirem fatos fora do local sem estarem em utilização durante o decorrer da festa.

10) Não é permitido comer no anfiteatro. As crianças só podem permanecer no anfiteatro, acompanhadas 
por um adulto.

11) É proibido fumar dentro da To be Kid.

12) É proibído abrir gavetas e/ou armários na zona da copa.

13) Pode utilizar todos os eletrodomésticos disponíveis, desde que manuseados com precaução.

14) Podem por vezes existir alimentos no nosso frigorífico, devido a outras actividades, pedimos que os 
mesmos sejam respeitados e mantidos no mesmo.

15) Se pretender servir café aos convidados, a To be Kid dispõe de uma máquina de café que funciona com 
cápsulas da Nespresso.

16) São disponibilizados pela To be Kid, desinfectante, papel higiénico, toalhas de mão, detergente e sacos 
do lixo.
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17) Não fornecemos toalhas de mesa, descartáveis, loiças nem decoração.

18) Não é permitido utilizar fita cola de dupla face ou fita cola normal para colocacão de decoração nas 
paredes e tecto. Poderá ser utilizado “bostik”.

19) É proíbido o lançamento de confetis e a utilização na decoração de balões com papelinhos no 
interior.

20) Não são tolerados comportamentos inadequados pelo que salvaguardamos o direito de impedir a 
permanência no espaço a crianças ou adultos que não cumpram as regras da To be Kid. 

21) Reservamo-nos ao direito de terminar a festa mais cedo se estiver em causa, por alguma razão, a 
segurança das pessoas e/ou a preservação do espaço e o que o mesmo incluí.

22) A To be Kid não aceita responsabilidades por qualquer perda, dano, ferimentos ou outro tipo de 
acidente.

23) No decorrer da festa poderão ser recolhidas imagens para promoção da empresa. Caso não 
autorize a recolha de imagens, deve informar-nos no ato de reserva.

24) Se solicitados como extra, o papel dos animadores é exclusivamente o de dinamizar e animar a 
festa, não recaindo sobre eles o papel de cuidar e supervisionar as crianças.

25) Sempre que for ultrapassado o horário previsto de 3h30 (montagem, festa e desmontagem), será 
cobrada uma penalidade de €25,00 (vinte e cinco euros) por cada meia hora (máximo permitido: 1 
hora).

26) O “check-out” deverá ser efectuado até ao limite máximo, 10 minutos após o término das 3h30. 
Caso contrário a To be Kid retém 25€ da caução.
     
27) PAGAMENTO: 50% no acto da reserva e os restantes 50% em pagamento de serviços até ao 
último dia útil antes da festa. Todos os valores, incluem IVA à taxa legal em vigor.

28) DADOS PARA PAGAMENTO
- MBWay para 918203876 com indicação da data e periodo da festa na descrição.
- Opção pagamento de serviços:
Entidade: 21 312   |   Referência: 106 292 234   |   Valor: conforme opção escolhida
(o envio do comprovativo para o e-mail info@tobekid.com é imprescindível para que possamos 
considerar a reserva válida)

29) CANCELAMENTO: Se cancelado até 15 dias antes da festa não haverá devolução do sinal. 
Cancelamentos até ao 15º dia antes da festa devolveremos 50% do sinal.

30) Ao efetuar a reserva, o cliente estará a aceitar de imediato este Regulamento que foi revisto a 13 de 
Outubro de 2021.
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