
FESTAS ANIVERSÁRIO 

FOOT FUNNY 

 

 

O que são as Festas de Aniversário 

FOOT FUNNY? 

_É um dia inesquecível, de pura diver-

são, atividade física, aprendizagem e 

socialização. 

 

Objetivos: 

_ Proporcionar aos Jovens uma expe-

riência Inesquecível.  

_ Promover o enriquecimento cultural 

através da convivência em grupo, como 

forma de integração social. 

_ Aumentar a autoconfiança e autoesti-

ma dos participantes.  

Festas  

de  

Aniversário 

 

Www.footfunny.net 

footfunny@gmail.com 

 91 388 92 93 

 Rua da Felgueira, nº178,  

4585-352 Rebordosa 

GPS: +41° 11' 57.71", -8° 25' 46.84" 

Situado à entrada de Rebordosa, (Porto - Saída da A4 Campo - Gan-

dra - Rebordosa - 1º semáforos virar à Esquerda - 100m à frente 

virar à Direita), o complexo desportivo é dotado de 3 campos: 2 

campos de Relva sintética e 1 campo multiusos. 



Quer festejar o aniversário do seu filho mas não quer 

gastar muito dinheiro? 

Nós temos a solução. 

Alugue apenas o espaço de jogos pelas horas que pre-

tender…  

Oferecemos um espaço para organizar o lanche. 

A Foot Funny não é responsável pela organização e 

dinamização da festa.  

 

 

 

 

 

Campo Valor 

Sintético 35€ / hora 

Multiusos 25€ / hora 

ATIVIDADES INCLUÍDAS 

Futebol; Matraquilhos ou ténis de mesa 

ATIVIDADES EXTRA 

Insuflável (20€) 

Outras atividades propostas* 

(5€) / 2 atividades 

Atividades adicionais ( duração de 1h)** 

 
Regulamento—NORMAL 

 Dinamizada pelos nossos colaboradores  

 As Festas de Aniversário tem a duração de 

2h00. (1h30 atividades / 30min Lanche) 

 O número de convidados é acertado até 3 dias 

antes da festa. 

 Do leque de atividades propostas pode esco-

lher 5.  

 Taxa de domingo à tarde: 10€  
 

 Regulamento—LOW COST 

 Dinamizada pelo Encarregado de educação. 

 Podem alugar as horas e os campos que pre-
tenderem.  

 Oferecemos um espaço para o lanche. 

 Taxa de Domingo à tarde: 10€ (oferta de taxa 
para aluguer de 2 ou 3 campos por hora) 

 Tempo de lanche: 30 min 

 Para tempo extra de lanche: 20€ (1h). 

Pagamento Normal/Low Cost 

 No momento da reserva terá que ser efetuado 

o pagamento de 40€ acordado e o restante no 

dia de realização da festa de aniversário. 

Pagamento em numerário ou transferência 

Bancária para o Novo Banco. (IBAN:     PT50 

0007 0417 00076790002 26 (enviar comprova-

tivo para email). 

 Aluguer do Trampolim 5€ 

 

 Situações que não estejam contempladas no regula-

mento serão decididas pela Foot Funny. 

Alunos Pack 1  Pack 2 

 Até12 120 € 145 € 

13 - 18  140 € 170 € 

 19 - 25 160 € 200 € 

26 -  33 180 € 220 € 

34 - 42 205 € 245 € 

 

Insuflável, Futebol, Trotinetes, Patins, Carros a Pedais, 

Bicicletas s/ pedais, Andebol, Hóquei Campo, Ténis, 

Badminton, Matraquilhos, Ténis Mesa, Basquetebol, 

Jogos tradicionais (Sacos, Arco c/Guia, Andas, Dia-

blos), Jogos (Raquetes Cola, Quatro em linha gigante, 

Mikado Gigante, Percurso equilíbrio, Túnel, Pistolas), 

Mesa Air Hockey e bolas saltitonas. 

 

 

 

Atividades adicionais ( duração de 1h)** 

Decoração com Balões (parede de balões, arco, colu-

na, balões com hélio) - Sob orçamento 

Pinturas Faciais (20€)*  

Tatuagens de glitter (20€)* 

Dança (15€) 

Modelagem de balões (20€)*  

Máquina de Pipocas (40€)  

Máquina de algodão doce (40€)  

Mascotes (30€)  
 

*Animador caracterizado ao tema da festa (10€)  

 

Lanche inclui:  
Bolo Aniversário personalizado, Batatas Fritas, bicos 
de pato com  Queijo e Fiambre, pipocas, Queques, 
Guloseimas, Sumos, Água.  

Pack 1 Atividades + Convites + Lanche + monitor 

Pack 2 
Atividades + Convites + Lanche (c/pizza) + Prenda 
para aniversariante (equipamento, t-shirt, ou bola; de 
acordo com stock existente) + monitor 

*Atividades 
propostas:  

* limite máximo de 20 crianças e 2 adultos por 

campo. (se exceder o número de crianças fica 

sujeito a multa de 20€) 


