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Sábados, duração de 4 horas, na faixa das 10h às 17h (ver obs 6)
para ATÉ 25 participantes

custo base

atividades complementares

preparação de alimentos
(ver obs abaixo)
por grupo de ATÉ 10 participantes adicionais

por acompanhante
convite extra, pessoal, durante o evento

Campus 1.580,00
c/ desc parceiro + 1 atv (*) 1.380,00

hr. adic.
395,00
345,00

(*) Arborismo e tirolesa 1.030,00
(*) Tirolesa (máx 30 p.)
660,00
A/T - equipe adicional
360,00
Caminhada (p/ acomp)
360,00
Cozinha
c/ desc parceiro

440,00
350,00

Campus
c/ desc parceiro + 1 atv (*)

270,00
230,00

(*) Arborismo e tirolesa
(*) Tirolesa
Caminhada (p/ acomp)

230,00
190,00
90,00

apenas ingresso

12,00

67,00
57,00

acompanhante
25,00
participante variável

Domingos, duração de 4 horas, na faixa das 10h às 17h (ver obs 6)
para ATÉ 25 participantes
custo base

atividades complementares

preparação de alimentos
(ver obs abaixo)
por grupo de ATÉ 10 participantes adicionais

por acompanhante
convite extra, pessoal, durante o evento

Campus 1.760,00
c/ desc parceiro + 1 atv (*) 1.530,00

440,00
382,00

(*) Arborismo e tirolesa 1.070,00
(*) Tirolesa (máx 30 p.)
690,00
A/T - equipe adicional
360,00
Caminhada (p/ acomp)
360,00
Cozinha
c/ desc parceiro

440,00
350,00

Campus
c/ desc parceiro + 1 atv (*)

300,00
250,00

(*) Arborismo e tirolesa
(*) Tirolesa
Caminhada (p/ acomp)

240,00
200,00
90,00

apenas ingresso

12,00

acompanhante
25,00
participante variável

Observações
1- o espaço do Campus é representado pela sua área livre, excluindo as áreas de atividades específicas;
2- a preparação de alimentos, quando permitida e contratada, só é possível utilizando-se a(s) cozinha(s);
3- os equipamentos fornecidos para quaisquer atividades devem ser devolvidos ao final das mesmas;
4- o arborismo considera o acompanhamento de vários instrutores, por medida de segurança;
5- uma pessoa fica disponível, durante todo o tempo, c/ um estojo de primeiros socorros, para eventualidades;
6- horas excedentes à duração básica devem ser contratadas previamente;
7- acompanhantes podem apenas assistir as atividades dos participantes;
8- o número mínimo de acompanhantes, para efeito de orçamento, é 20 (vinte).
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