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Objetivo Geral  

O Pony Club do Porto pretende disponibilizar a todos os interessados a possibilidade de organizar festas de aniversário para 

crianças facilitando, assim, o acesso a um conjunto de atividades lúdicas, educativas e interativas.  

  

Objetivos Específicos  

As festas de aniversário visam atingir os seguintes objetivos específicos:  

• Permitir que as crianças experienciem um conjunto de atividades e aprendizagens relacionadas com os póneis. 

• Proporcionar vivências de grupo através da interação com outras crianças e com a equipa do Pony Club do Porto. 

• Estimular e desenvolver a curiosidade e a responsabilidade de grupo. 

• Promover competências do trabalho em equipa.  

   

Destinatários  

As festas de aniversário destinam-se exclusivamente a crianças/adolescentes entre os três e os catorze anos de idade, com 

participação mínima de 10 crianças/adolescentes. 

 

Inscrições  

A reserva das Festas de Aniversário deve ser feita através de uma das seguintes formas:   

• E-mail para o: ponyclub@ponyclubdoporto.org ou info@ponyclubdoporto.org   

• Telefones - 926 550 267 / 228 318 288   

• Presencialmente, nas instalações do Pony Club do Porto: Rua Fonte do Outeiro, 272 4200-303 Porto 

  

A reserva da festa de aniversário deve ser acompanhada de impresso próprio considerado para o efeito, devidamente preenchido 

e assinado.  

  

A reserva da festa de aniversário só pode ser considerada válida após ser efetuado e rececionado o pagamento de 100,00€ a título 

de sinal. 

 

O comprovativo de pagamento deve ser enviado para o Pony Club do Porto, para o e-mail: ponyclub@ponyclubdoporto.org, com a 

máxima urgência. Caso não aconteça a data será disponibilizada para outros eventos.  

 

O número final de crianças a participar em cada festa de aniversário terá de ser indicado com 96 horas antes da festa (4 

dias antes), de forma a assegurarmos todos os serviços, bem como o pagamento do valor final, e enviado o respetivo 

comprovativo de pagamento via e-mail.  
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Pagamento 

A confirmação da festa implica o pagamento do sinal. 

O valor final a pagar será correspondente ao número de crianças indicado até à data limite de 96 horas antes. 

Caso esse número na festa seja excedido, proceder-se-á ao respetivo acerto no dia da festa. 

As festas de aniversário em que o lanche é organizado pelo Pony Club do Porto, será cobrado no momento do pagamento final, 

uma caução no valor de 30€, referente aos materiais decorativos, de forma a evitar danos e furtos, sendo devolvido esse valor no 

final da festa, estando tudo em perfeito estado de conservação e não faltando nenhum material decorativo. 

O pagamento tem que ser feito por transferência bancária para o IBAN PT50 0035.0215.00699749130.37 e enviado o comprovativo 

para o e-mail ponyclub@ponyclubdoporto.org até 96h antes do evento.  

Caso a transferência não seja efetuada e o número de crianças confirmado com 96h de antecedência, a festa de aniversário ficará 

cancelada com perda do sinal da reserva.  

 

Funcionamento e Horários  

As atividades com os Póneis terão a duração de aproximadamente uma hora e trinta minutos (01h30m), sendo o grupo de 

participantes acompanhado por monitores do Pony Club do Porto.  

  

A utilização do espaço da sala de eventos terá a duração de uma hora (01h00m). A utilização desse espaço não está incluída no 

preço das atividades com os Póneis, nem terá o acompanhamento dos monitores do Pony Club do Porto.  

  

As Festas de Aniversário ocorrem apenas aos Sábados no período da tarde e aos Domingos e Feriados no período da manhã ou 

da tarde. 

 

Por cada hora extra de utilização da sala de eventos será cobrada uma taxa adicional.  

 

O Pony Club poderá disponibilizar atividades extra, como capoeira ou interação com cães. Estas atividades estão sujeitas à 

confirmação dessa mesma disponibilidade para a data solicitada e a preços sob consulta. 

 

O programa de atividades poderá ser alterado devido a condições climatéricas adversas ou outras que a equipa pedagógica 

considere relevantes. 

 

 A festa de aniversário poderá ser cancelada, caso a Direção do Pony Club do Porto entenda não estarem reunidas todas as 

condições necessárias à sua realização. Nessa eventualidade, tal facto será imediatamente comunicado, com a possibilidade de 

remarcação da festa de aniversário numa outra data disponível. 
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Obrigações do Pony Club do Porto 

O Pony Club do Porto tem um colaborador responsável por cada festa de aniversário. Este elemento fará a ligação entre a equipa 

do Pony Club e o organizador da festa de aniversário. 

 

Obrigações do Organizador e Participantes 

A festa de aniversário será da responsabilidade do organizador (adulto) da mesma. Além do organizador, podem acompanhá-lo 

até o máximo de dois adultos, sendo-lhes permitido permanecer nas atividades e nas instalações, durante todo o período da 

festa de aniversário. 

 

A receção, a entrega e a saída das crianças convidadas são da responsabilidade do adulto organizador da festa. 

 Este tem que permanecer no local desde o início até ao fim do evento. 

 

A festa de aniversário é para as crianças. 

Os pais das crianças convidadas devem deixar as mesmas com o organizador da festa no exterior da sala de eventos e sair das 

instalações do Pony Club do Porto, regressando apenas quando a festa terminar (no horário estipulado).  

Assim que a criança seja entregue aos pais, estes devem abandonar de imediato as instalações do Pony Club do Porto. 

Caso esta obrigação não for respeitada, o Pony Club poderá suspender a realização da mesma, sem qualquer devolução 

do valor pago. 

 

A circulação de pessoas dentro das instalações do Pony Club do Porto é proibida, à exceção dos organizadores. Os convidados 

da festa de aniversário e os adultos responsáveis pela mesma, podem circular no Pony Club, apenas nos locais destinados para 

festas de aniversário com o a presença de um elemento do Pony Club. 

 

A admissão de qualquer criança implica a assunção da responsabilidade dos danos provocados pela mesma nas instalações e/ou 

a terceiros.  

 

É obrigatório respeitar a sinalética dos locais, bem como as indicações e instruções dos monitores do Pony Club do Porto. 
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Tabela de Preços  

 
 

TEMPO ATIVIDADES VALOR 

POR PARTICIPANTE  

01h30m 

- Maneio 

- Montar Pónei/Cavalo 

- Atividades 

12,00€ 

POR PARTICIPANTE C/LANCHE 
 

24,00€ 

ALUGUER DA SALA DE EVENTOS 
 

01h00m - Sala com mesas e 

cadeiras, apoio de frigorífico 

e WC. 

50,00€ (sala pequena) 

70,00€ (sala grande) 

HORA EXTRA DE OCUPAÇÁO DA SALA DE 

EVENTOS 

 
01h00m 

50,00€ (sala pequena) 

70,00€ (sala grande) 

 

 

Menu do lanche organizado pelo Pony Club do Porto 

Bolo de Aniversário (massa 

chocolate, laranja ou cenoura) 

com cobertura (chocolate ou 

confettis)  

Gelatina Mini pizzas de queijo e fiambre Batata frita 

Cupcakes 
Crepes de chocolate 

enroladinhos 
Pãezinhos com queijo/fiambre Sumo de laranja e Água 
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Utilização da Sala de Eventos  

A sala de eventos estará disponível 30 min antes da hora da festa agendada, sempre que os organizadores solicitarem uma festa 

com lanche preparado pelos próprios. No caso do lanche ser preparado pelo Pony Club do Porto, a sala de eventos só estará 

disponível no horário de marcação da festa de aniversário. 

 

Só poderão permanecer na sala de eventos os organizadores e as crianças convidadas. 

 

A sala de eventos deverá ser entregue no horário estabelecido, sem atrasos, sob pena de serem cobradas taxas adicionais. 

 

Quando o lanche é preparado pelos organizadores, a sala de eventos deverá ficar limpa (sem enfeites, comidas e lixo), dentro do 

horário estabelecido, para que a equipa possa seguidamente higienizar esse espaço. 

 

Quando o lanche é preparado pelo Pony Club, todo o material decorativo e de apoio à festa deve permanecer na sala devidamente 

conservado, sob pena de não ser devolvida a caução cobrada no momento do pagamento. 

 

Desistência e Cessação das Atividades 

A comunicação de desistência das festas de aniversário deverá ser efetuada até três dias antes da sua realização. Assim, poderá 

haver a possibilidade de remarcação da festa de aniversário numa outra data, durante os 6 meses de calendário seguintes. 

Caso tal não se verifique, o valor da sinalização não será restituído. 

O incumprimento deste regulamento constitui motivo para cessação da participação no respetivo programa.   

 

Perdas, extravios e furtos 

O Pony Club do Porto não se responsabiliza por perdas, furtos ou extravios de objetos pessoais e/ou presentes entregues aos 

aniversariantes e/ou pais destes. 

 

Os monitores não se responsabilizam por quaisquer objetos pessoais, nomeadamente, carteiras, telemóveis ou outros. 

 

 Casos Omissos  

Qualquer caso omisso neste regulamento será alvo de atenção e resolução por parte da Direção do Pony Club do Porto. 

 

Gestão da Privacidade 

O Pony Club do Porto assegura a gestão da privacidade dos dados pessoais aquando do preenchimento da ficha de inscrição. A 

recolha de dados, utilização interna sobre a forma de processamento manual ou informático, assim como a respetiva retenção em 

papel ou suporte informático são realizadas de acordo com o disposto na política de gestão de privacidade. 

 


