
PORCUPINE KIDS CLUB
* Ages - 4 to 12 years old
** Depending on availability
***Pre-booking is mandatory 
(n.º 9 - reception; n.º 340 - kids club)
**** Maximum number of 
6 children per slot
***** Please read and pay 
attention to our kids club rules

* Idades - dos 4 aos 12
**Mediante disponibilidade
*** Pre-reserva obrigatória 

(n.º9 - receção ou n.º 340 - kids club)
**** Número máximo de 

6 crianças por turno
**** Por favor leia e respeite 
todas as regras do kids club

Price List 
120m slot times - 6.00€
1st child - full price, 2nd child - 25% off, 
3rd child - 50% off
FOR FSV MEMBERS - FREE OF CHARGE 

Lista de Preços 
Turnos de 120m - 6.00€

1 criança - valor total; 2ª criança - 25% desconto;  
3ª criança - 50% desconto

PARA MEMBROS FSV - GRÁTIS 



- we will privilege outdoor activities;
- our team will always be using a

mask;
- pre-booking is mandatory;

- there will be slot times of 120 minutes
so that all children can use the kids

area;
- reduced number of children at the
kids club simultaneously - 6 children

per slot time
- between slot times, all the area will

be cleaned and sanitized;
- all kids should wash and sanitize

their hands when coming in and out of
the kids area;

- parents should drop and collect their
children at the gate at the agreed

time
- all personal items such as toys,

books, pens, among others shoud be
left in the appartment;

- children will be asked to respect
social distance;

- when using the toilets, shoes must be
left outside and hands must be

washed and sanitized before and after
using the indoor area;

- privilegiamos as atividades ao ar-livre;
- a nossa equipa usará sempre máscara;
- pre-reserva é obrigatória ((n.º9 -
receção ou n.º 340 - kids club)
- existem turnos de 120 minuto para que
todos possam utilizar;
- número reduzido de crianças em
simultâneo no kids club - 6 crianças por
turno;
- entre turnos todsa a área será limpa e
higienizada;
- todas as crianças devem lavar e
desinfetar as mãos à entrada e saída da
área das crianças;
- os pais deverão deixar e recolher as
suas crianças no portão à hora
combinada;
- todos os artigos pessoais como
brinquedos, livros, canetas, entre outros
deverão ser deixados no apartamento;
- será pedido às crianças para respeitar
a distância social;
- ao utilizar a casa de banho, os sapatos
deverão ser deixados na parte de fora e
as mãos deverão ser lavadas e
desinfetadas antes e depois de usar a
área interior;
 

PORCUPINE KIDS CLUB PLEASE READ AND PAY
ATTENTION TO OUR KIDS CLUB

RULES

POR FAVOR LEIA E RESPEITE
AS REGRAS DE SEGURANÇA
DO KIDS CLUB


