Trampoline Park

De

aos

anos de idade,

a equipa JUMPERS tem como missão
a

ea
dos participantes.

Estação interdita a
menores de 8 anos
de idade e/ou com
menos de 1,25m de
altura.

Utilização apenas para
crianças de 1 aos 7 anos de
idade.

Estação interdita a
menores de 8 anos de
idade e/ou com menos
de 1,25m de altura.

Estação
interdita a
menores de 8
anos de idade
e/ou com
menos de
1,25m de
altura.

Estação interdita a
menores de 8 anos de
idade e/ou com menos
de 1,25m de altura.

https://www.youtube.com/channel/UCkF-7PLrH23NE4QKpWQw-Zw
Clica aqui para
veres vídeos do
nosso parque!

https://www.youtube.com/channel/UCkF-7PLrH23NE4QKpWQw-Zw
Clica aqui para
veres vídeos do
nosso parque!

BEFORE YOU FLY, YOU NEED TO
LEARN HOW TO JUMP.
- CELEBRE O SUCESSO Organizamos o seu Team Building de acordo com os objetivos
que pretende alcançar para o seu grupo.
Os jogos e as dinâmicas são o ponto chave da aprendizagem.
Trabalhamos temas como:
Liderança; Coesão; União; Gestão de Conflitos; Competição...

A experiência Jumpers tem a duração, aproximada, de 90 minutos e é
acompanhada por um (ou mais) monitor(es) dedicado(s) ao grupo.

Briefing de
Segurança +
Procedimentos
Park + Meias +
Pulseiras
*Aproximadamente

Team Building:
Atividades em
Arena

(dentro do período de abertura da Jumpers) *

(das 10H00 às 14H00 - fora do período de abertura da Jumpers)

*Segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados

[válida para adulto(s) acompanhante(s)]
As JumpersSocks (meias Jumpers)
são de uso obrigatório.
Quando adquiridas, são
reutilizáveis nas próximas visitas.

Por cada conjunto de 10 elementos (número
mínimo de participantes para a realização
da atividade) é necessário que o grupo seja
acompanhado por um monitor que irá
coordenar a respetiva atividade.

NOTA
Aos Fins de Semana e Feriados
não se realizam Team
Buildings.

Pode adicionar o serviço
de Catering ao seu Team
Building. Dessa forma,
dispomos de dois menus:
o TASTY e o BOOST.
O catering será servido
numa sala privada. Esta
sala poderá ser ocupada
durante o período de 30
minutos.
Recordamos que, face às
diferentes dimensões do
grupo, este poderá ser
dividido em duas ou mais
salas.

Bicos de Pato c/ queijo e
fiambre (referência: 2/pax)
Batatas Fritas
Pipocas
Gelatina (referência: 1/pax)
Napolitana de Chocolate
(referência: 1/pax)
Néctar
Água
(por participante)

Mini Pizzas (referência: 3/pax)
Batatas Fritas
Pipocas
Gelatina (referência: 1/pax)
Salame de Chocolate
(referência: 1/pax)
Gomas
Néctar
Água

(por participante)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
As reservas de Team Building têm um mínimo de 10 participantes. Se no dia do evento não
comparecerem os 10 elementos, estes serão sempre regularizados.
As reservas são efetuadas online ou presencialmente nas instalações da Jumpers. Estas devem
ser feitas com, no mínimo, 4 dias de antecedência em relação à data de realização do evento,
embora recomendemos realizar a reserva com a maior antecedência possível.
Os Feriados são considerados Fim de Semana.
A entrada na Arena é feita sempre às horas certas. Não sendo, por isso, admitidas entradas
após o ínicio de cada hora de atividade.
Os grupos devem comparecer nas instalações antes do início da hora de entrada em Arena.
Caso se registem atrasos, o planeamento inicialmente definido não será extendido.
É necessário trazer roupa confortável/desportiva. Não trazer acessórios que coloquem em
causa a segurança dos participantes e dos restantes utilizadores (colares, relógios, anéis,
cintos, bandoletes, entre outros).

+ INFO/TERMOS E CONDIÇÕES EM WWW.JUMPERS.PT

Consulte, por favor, os slides seguintes com as
respostas às perguntas mais frequentes.
Caso persistam eventuais dúvidas, por favor,
envie-nos um e-mail para
porto.grupos@jumpers.pt
Em alternativa, pode contactar-nos através do
número de telefone 221 134 621*
*Consulte o nosso horário de funcionamento

Agora que está esclarecido e está
preparado para vivenciar uma
experiência única e divertida, então ...

RESERVE JÁ

https://www.jumpers.pt/pt/forms/reservas

Clique para Reservar!

Podem ser realizadas reservas com menos de 10 participantes?
Sim, podem! Contudo serão regularizados os 10 elementos.

Posso fazer a reserva do grupo com meses de antecedência?
Sim, sugerimos que a reserva seja feita com o máximo de antecedência,
uma vez que a plataforma da Jumpers assim o permite.

Qual o mínimo de antecedência para efetuar a reserva de grupo?
A antecedência mínima são 4 dias, em relação à data do evento!

Se quiser usufruir de mais uma hora de Arena, qual o valor?
O valor da segunda hora, deve ser calculado com base no da primeira hora, uma vez que
o custo reduzirá 1€ em relação ao valor base. Por exemplo, se o grupo tiver 27
participantes, o valor da primeira hora será 6,50€ e o da segunda 5,50€. Aos valores de
entrada, acresce o valor pelo acompanhamento do(s) monitor(es).

Os valores apresentados já incluem IVA?
Sim, os valores apresentados incluem IVA.

No final da atividade, podemos reservar uma sala para o nosso grupo e levarmos o
nosso próprio catering?
Sim, a Jumpers possui o serviço de aluguer de sala. O mesmo é válido por um período de
30 minutos e o grupo tem de ter um mínimo de 30 participantes durante a atividade na
Arena. Este serviço tem um custo de 100€.

Como se processa a regularização da atividade?
Após aprovação da reserva de nossa parte, receberá um e-mail, com uma Fatura Proforma
respeitante aos 50% do valor total da sua reserva, onde consta uma referência multibanco.
Essa referência deverá ser regularizada até 72 horas, após o seu envio, para efetivação do
processo de reserva. O restante montante será regularizado no dia da Vossa Visita, onde
serão feitos os ajustes necessários em função do número de participantes presentes no dia
(tendo sempre em conta o mínimo de participantes para reservas de grupos, ou seja, 10).

No dia da minha visita, posso aumentar o número de participantes?
Sim, é possível fazê-lo. Contudo, esta alteração deve sempre restringir-se à disponibilidade do
Parque no momento. Ou seja, a Jumpers nunca garante que seja possível a entrada de
elementos extra em relação à reserva efetuada anteriormente.

Quando fazemos a reserva do Team Building, estamos a reservar um serviço de
exclusividade?
Não, o serviço Team Building não confere o direito à exclusividade. Assim, é perfeitamente
possível que a Arena esteja a ser frequentada por outros utilizadores durante o Vosso período
de atividade.

A Jumpers possui um Parque de Estacionamento?
Não, a Jumpers não possui Parque de Estacionamento.

A Jumpers dispõe de chuveiros?
Não, a Jumpers apenas dispõe de vestiários.

RUA ENGENHEIRO FERREIRA DIAS 874
4100-246 PORTO
A 2 MINUTOS A PÉ DA PARAGEM DE
METRO VIA RÁPIDA - VISO
VCI A 600M

