Condições de Reserva de Aniversários KM
Pista Kids
Dos 4 aos 13 anos:
- Realizadas na Pista Kids (indoor & Karts eléctricos) com duração de 3 horas de festa,
em que uma das quais é a hora de pista em exclusividade para mínimo de 8 e máximo de
15 crianças. Caso exceda esse limite, são cobrados 10 euros por cada pequeno piloto a mais.
No caso de serem 20 ou mais crianças, aconselhamos a acrescentar mais tempo à pista.
- Caso acrescente 30 min. à pista, pode trazer até 20 crianças.
Ao valor, acresce 100 euros pelos 30 minutos extra.
- Caso acrescente 60 min. à pista, pode trazer entre 25 a 30 crianças.
Ao valor, acresce 200 euros pela hora extra.
- Os karts têm vários tamanhos para serem utilizados por crianças de várias estaturas.
Cabe aos monitores a seleção do kart a utilizar adequadamente por cada criança.
- Por questões de segurança, e para cada caso, é o monitor que define o número de karts
que poderão circular na pista simultaneamente.
Valor: 250 euros na área BOX.

Valor: 300 euros na área VIP.

* Está incluído um vale de oferta para o aniversariante e uma medalha.
* Estão incluídas balaclavas para todos os pilotos (equipamento obrigatório para a prática da modalidade).
• Existe também a oportunidade do aniversariante alugar um fato profissional para festejar
a sua festa a rigor no valor de 20€.
As diferenças entre BOX e VIP:
• A área BOX é uma área aberta no piso 0 (junto à pista kids), com mesas e cadeiras onde se
poderá realizar um lanche (à descrição dos pais), esta pode ser decorada ao gosto de cada cliente.
• A sala VIP é semelhante a um camarote, situada no piso 1 (com vista para a pista kids), com
mesas e cadeiras onde se poderá realizar um lanche (à descrição dos pais), esta pode ser
decorada ao gosto de cada cliente.

A reserva da data e hora é sinalizada com o pagamento de 100€, sendo o restante valor
liquidado no dia do evento. A transferência pode ser feita por MBWAY para o número
966.709.186 ou para o IBAN PT50 0269 0172 0020 4266 4363 8.
É obrigatório enviar o comprovativo para o e-mail geral@kartmontijo.com e insira na
descrição a data, hora e o nome da reserva. A falta de comparência na data e hora
acordadas do evento implicará a perda do valor de sinal.
* Resevamos o direito de alteração de valores sem aviso prévio.
* IVA incluído à taxa legal.

