INSTRUÇÕES
• Imprima a página 1 do convite
• Volte a colocar a mesma folha com a face impressa para cima e imprima a página 2 do convite

IMPORTANTE
A Portugal Aventura é uma empresa independente do parque de campismo e que possui um espaço concessionado para os
jogos de paintball. Assim, estamos obrigados a cumprir as normas de acesso e de segurança do parque.
A segurança das pessoas no interior do parque é assegurada pelas regras do mesmo, pelo que solicitamos a colaboração e
compreensão.
O grupo deverá reunir-se no exterior do parque. Cerca de 10 minutos antes da hora, um monitor irá ter com o grupo para
efetuar a autorização de entrada no parque.
Para entregar novamente as crianças aos pais, poderá combinar com os mesmos como ponto de encontro, a fonte no exterior
do parque ou a cafetaria no seu interior.
Para que os pais das crianças ou outros familiares tenham acesso ao parque, deverão se possível mostrar o convite ao segurança na
entrada ou indicar o nome da criança que se encontra na festa; poderá ser solicitado os dados do BI/CC para identificação.
Os pais das crianças não deverão ir buscar as crianças diretamente à zona do paintball, exceto se tal for efetivamente necessário,
pois uma elevada concentração de pessoas no local perturbará o decorrer do normal funcionamento da atividade e/ou de outras
festas que se estejam a iniciar.
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