Regras de Utilização do Kids Club

O Kids Club do Vidago Palace Hotel oferece às crianças um programa diário supervisionado com
foco em aventura, criatividade e exploração. As crianças são incentivadas a abrir a porta para a sua
imaginação e participar de atividades, incluindo atividades experimentais, expressão plástica, expressão
musical, origami, culinária e desporto. Cada criança tem a oportunidade de levar para casa sua
lembrança. As atividades são seguidas pelo almoço, proporcionando a ocasião perfeita para fazer
amigos.

1.

Acessos
•

Devem entrar e sair pela entrada principal exceto em situações de emergência;

•

Crianças que apresentem sintomas de algum problema de saúde grave não deve aceder ao
kids club;

•

A utilização do Kids Club é reservada a crianças com idades iguais ou superiores a 4 anos
de idade;

•

O acesso às instalações do kids club tem um custo associado que irá depender do tempo de
sessão desejado (ver tabela de preços).

1.1. Clientes internos e externos (hóspedes do hotel e clientes com serviços no hotel)
• Reservas e preenchimento do termo de responsabilidade serão efetuadas na receção
principal do hotel;
• Os responsáveis pela criança deverão acompanha-lá até ao kids club e entregar os seus
pertences (protetor solar, chapéu e roupa de banho), respeitando os horários de fim e início
do programa;
• Na entrega do termo de responsabilidade no kids club será fornecida a cada criança uma
pulseira de identificação de acordo com o progama escolhido.

Página 1 de 2

Regras de Utilização do Kids Club

2. Regras e Regulamento de utilização
2.1. Kids Club

O Vidago Palace Hotel deseja que as crianças desfrutem comodamente das instalações
respeitando as seguintes regras impostas pela instituição:
• O Kids Club apenas pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 04 anos;
• Os responsáveis pela criança só devem permanecer o tempo suficiente para a criança se
“ambientar”;
• A gestão do Hotel não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões corporais das
crianças durante a utilização das instalações;
• Se a criança necessitar de algum cuidado, pontual ou habitual, específico relativo à sua
saúde, os seus responsáveis devem comunicar à equipa;
• Os responsáveis pela criança assumem quaisquer encargos perante conduta imprudente,
maliciosa ou agressiva perante danos a terceiros;
• Fumar e consumir álcool não é permitido no kids club;
• O uso de telemóveis, computadores e tablets pessoais não são permitidos;
• A nudez no Kids Club não é permitida;
• Não são permitidos objetos de vidro.

2.2. Piscina Exterior e Espaços Exteriores do kids Club
• As crianças devem tomar duche antes de aceder para a piscina;
• Não são permitidos saltos ou mergulhos;
• Não é permitido correr no piso junto da piscina;
• Não são permitidos objetos de vidro junto da piscina.
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