Exemplos de Custos
Todas as festas têm uma base de custos comum, que são o espaço, a animação, as
atividades opcionais e a parte da alimentação.

Espaço:
O espaço é cobrado em função do número de participantes, respeitado o mínimo de 25. Há
uma cobrança relativa aos acompanhantes (mínimo 20), a título de serviços.

Animação:
É fundamental o trabalho de uma equipe de animação que, além de criar o “enredo” da festa,
coordena o evento, se responsabilizando pelo acompanhamento dos participantes em todos
os espaços e atividades. Crianças aqui não devem ficar desacompanhadas.

Atividades Opcionais:
As atividades opcionais são aquelas que, dependendo da idade dos participantes ou da área
de interesse, podem ou não ser contratadas, inclusive para apenas uma parte dos
participantes, respeitado o número mínimo acima. Há atividades “asterisco” que geram
descontos quando contratadas em conjunto com a animação de parceiros do Campus.

Alimentação:
A alimentação tem diversas formas de se realizar.
-

-

-

Totalmente providenciada pelo contratante e trazida no dia da festa, pronta. O
acondicionamento e transporte de alimentos e bebidas nas áreas do Campus são por
conta do contratante, assim como o fornecimento de pratos, talheres etc.
Preparada em nossas instalações, pelo contratante ou por terceiros, contratados
diretamente. Igualmente acima, o acondicionamento e transporte de alimentos e bebidas
nas áreas do Campus são por conta do contratante. Somente as instalações da cozinha e
equipamentos 'pesados' (geladeira, freezer, fogões, forno(s), microondas e refresqueiras)
estão incluídos. Pratos, talheres etc devem ser providenciados pelo contratante.
Preparada em nossas instalações por parceiro nosso, contratado diretamente. O custo
dos mantimentos e bebidas é por conta do contratante, mas a compra pode ser feita pelo
cozinheiro-parceiro ou junto com ele, que auxilia na determinação de quantidades e
qualidade dos ingredientes, para não haver falta ou excesso. Esses mantimentos e
bebidas devem estar conosco até a 6ª feira antes do dia da festa e ficam sob nossa
responsabilidade. Nesse caso, acondicionamento e transporte de alimentos e bebidas nas
áreas do Campus são por nossa conta. Essa opção oferece desconto na contratação da
cozinha e inclui os equipamentos lá existentes, assim como pratos, talheres etc..

O bolo deve ser providenciado diretamente pelo contratante, mas podemos sugerir
fornecedores muito hábeis e caprichosos nessa área. Idem para decoração, se desejada.
Obs: para festas exclusivamente de participantes, de baixo custo, durante a semana (2ªa 6ª),
pode ser providenciado por nós um lanche simples, composto de sanduíches, pão de queijo,
pipoca, leite chocolatado, sucos em caixinha, refrescos e refrigerantes.

Alguns Exemplos (valores da tabela de março/16 e valores informados pelos parceiros):
1- Aniversário de 4 anos, 27 participantes (crianças) e 12 acompanhantes (adultos), com
animação, 4 horas de duração, sábado, lanche trazido pronto:
Espaço Campus p/ 25 + 5 ..................................................................................... 1.580,00
Espaço Campus p/ 12 acompanhantes (mínimo 20) ................................................ 240,00
Animação Circo Macaco Prego p/ 30 .................................................................... 1.467,00
Total: .................................................. 3.287,00
2- Aniversário de 6 anos, 27 participantes (crianças) e 12 acompanhantes (adultos), com
animação, arborismo e tirolesa, 5 horas de duração, sábado, lanche trazido pronto:
Espaço Campus p/ 25 + 5 c/ desc parceiro + ativ * ............................................... 1.380,00
Espaço Campus p/ 25 + 5, 1 hora adicional c/ desc parceiro + ativ * ....................... 345,00
Arborismo e Tirolesa (ativ *) p/ 25 + 5 ................................................................... 1.030,00
Arborismo e Tirolesa – equipe adicional................................................................... 360,00
Espaço Campus p/ 12 acompanhantes (mínimo 20) ................................................ 240,00
Animação Dinâmica Natural p/ 25 + 5 ................................................................... 1.390,00
Total: .................................................. 4.745,00
3- Aniversário de 4 anos, 37 participantes (crianças) e 50 acompanhantes (adultos), com
animação, 4 horas de duração, sábado, lanche feito em nossas instalações por terceiros:
Espaço Campus p/ 25 + 5 c/ desc parceiro + ativ * ............................................... 1.380,00
Espaço Campus p/ 10 partic adicionais c/ desc parceiro + ativ * .............................. 230,00
Espaço Campus p/ 50 acompanhantes .................................................................... 600,00
Animação Circo Macaco Prego p/ 40 .................................................................... 1.688,00
Utilização de 1 cozinha para participantes e acompanhantes .................................. 440,00
Total: ................................................. 4.338,00
4- Aniversário de 6 anos, 37 participantes (crianças) e 50 acompanhantes (adultos), com
animação, arborismo e tirolesa, 6 horas de duração, sábado, almoço feito em nossas
instalações por parceiro nosso:
Espaço Campus p/ 25 + 5 c/ desc parceiro + ativ * ............................................... 1.380,00
Espaço Campus p/ 25 + 5, 2 horas adicionais c/ desc parceiro + ativ * .................... 690,00
Espaço Campus p/ 10 partic adicionais c/ desc parceiro + ativ * .............................. 230,00
Espaço Campus p/ 10 partic adicionais, 2 horas adic c/ desc parceiro .................... 114,00
Arborismo e Tirolesa (ativ *) p/ 25 + 5 ................................................................... 1.030,00
Arborismo e Tirolesa p/ 10 participantes adicionais.................................................. 230,00
Arborismo e Tirolesa – equipe adicional................................................................... 360,00
Espaço Campus p/ 50 acompanhantes .................................................................... 600,00
Animação Dinâmica Natural p/ 25 + 5 ................................................................... 1.390,00
Animação Dinâmica Natural p/ 10 participantes adicionais ...................................... 145,00
Utilização de 1 cozinha para participantes e acomp c/ desc parceiro ....................... 350,00
Total: .................................................. 6.519,00
Obs: Nos exemplos acima, há que se destacar o seguinte:
-

-

a equipe de cozinha não está incluída no ex. 4 pois depende do cardápio e tipo de serviço; as
compras de alimentos e bebidas também não estão incluídas;
para idades menores que 6 anos, apenas a tirolesa pode vir a ser incluída, já que, no arborismo, é
necessário ter um mínimo de estatura, força física e prontidão;
o Espaço Campus (e seus desdobramentos) é cobrado com desconto quando a animação é feita
por parceiros e é contratada mais uma atividade opcional sinalizada na planilha de valores de
aniversários com um asterisco (*);
a duração de uma festa deve respeitar o tempo estimado do conjunto de atividades.

