MARCAÇÃO DE VISITAS DE GRUPOS
INFORMAÇÃO DA ENTIDADE
Nome:
Morada:
Código Postal:

Localidade:

Telefone:

E-mail:

_________________________________________________________________________________________

_______

RESPONSÁVEL PELA VISITA
Nome:
Telefone:

E-mail:

Relação com o grupo:
______________________________________________________________________________________________

__

CARACTERÍSTICAS DA VISITA
Data pretendida:

Hora de chegada prevista:

Escolas – Ano lectivo:
Nº de visitantes:
Nº de acompanhantes grátis:
Com visita guiada

Nº de acompanhantes extra:
Sem visita guiada

_______________________________________________________________________________________________

_

TABELA DE PREÇOS PARA GRUPOS (a partir de 10 elementos)
Preço por elemento
do grupo
Escolas
(Ensino pré-escolar, básico e secundário)
Outros grupos

Extra
visita guiada

3,00 €

1,00 €

Sob consulta

Acompanhantes
Escolas e outros grupos de crianças: 1 entrada gratuita de adulto por cada 10 crianças, acompanhante extra paga 4,00€
Outros grupos: entrada gratuita para o organizador/guia
Não há número mínimo de visitantes para marcação da visita. Contudo, grupos inferiores a 10 elementos não usufruem de
preços especiais, nem de visita guiada, devendo reger-se pela tabela geral de preços.
_______________________________________________________________________________________

_________

FORMA DE PAGAMENTO
Numerário, Multibanco ou cheque à ordem de Turis Tempus Unipessoal Lda
Pagamento no local, no início da visita
____________________________________________________________________________________________

____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Li e aceito as normas de funcionamento das visitas ao Museu de Cera dos descobrimentos
Assinatura

Data:

Termo de Responsabilidade
Este termo de responsabilidade destina-se a todos os acompanhantes de grupos que visitem o
Museu de Cera dos Descobrimentos, e a sua subscrição é obrigatória.
Normas de Funcionamento e Supervisão do Grupo:
 As visitas devem ser sempre agendadas com a maior antecedência possível. Mesmo sem
marcação o Museu de Cera dos Descobrimentos está disponível para os receber, contudo o visitante
sujeita-se à disponibilidade do espaço.
 De forma a garantir a qualidade da visita, cada marcação para grupos terá um limite máximo
de 25 elementos, a entrar simultaneamente.
 Se a marcação for feita para um grupo com número superior, o mesmo será dividido,
havendo um tempo de intervalo entre o acesso de cada subgrupo à primeira sala de exposição.
 O primeiro contacto do grupo com o museu deve ser feito na Bilheteira, pelo responsável
pela marcação da visita, onde se procederá à emissão dos bilhetes e organização da entrada do
grupo.
 No caso específico dos grupos com número superior a 25 elementos, a divisão e organização
dos mesmos em subgrupos deve ser feita antes da entrada no edifício.
No espaço do museu não existe bengaleiro ou qualquer outro local de depósito dos pertences
dos visitantes. Neste sentido, sempre que possível, deve evitar-se o transporte de mochilas, guardachuvas e outros bens de maior porte para o interior do Museu.
 Salientamos que, durante o tempo de permanência no interior do Museu de Cera dos
Descobrimentos:
A supervisão do Grupo é obrigatória. Os acompanhantes são responsáveis pelo
comportamento dos alunos, bem como pela sua segurança. Em momento algum poderá o Museu de
Cera dos Descobrimentos assumir responsabilidades a este nível, em nome dos acompanhantes do
grupo ou da Escola/Entidade.
É obrigatório que cada grupo de 25 elementos se faça acompanhar por, pelo menos, um
responsável (professor/auxiliar/guia/outros) durante todo o período de duração de visita. Se o
responsável (professor/auxiliar/guia/outros) não acompanhar o grupo, o Museu de Cera dos
Descobrimentos não se responsabiliza pela segurança e qualidade de visita dos grupos.
Qualquer dano que, durante a visita, se detecte ser provocado por algum elemento do grupo,

terá de ser assumido pela escola/instituição.
Não é permitido no interior do Museu:
 Comer ou beber;
 Correr ou fazer barulho que possa incomodar os eventuais visitantes, ou a própria visita
guiada, no caso de terem optado por essa solução;
 Dispersar-se do grupo – não é permitido, em momento algum, que os elementos do grupo
andem dispersos pelo Museu e sem supervisão;
 Desrespeitar as barreiras existentes.
O Museu de Cera dos Descobrimentos reserva-se o direito de intervir caso os elementos do
grupo não respeitem as normas de funcionamento, podendo inclusivé terminar a visita em qualquer
momento, se assim o achar necessário, sem que haja direito a qualquer reembolso.
Assim agradecemos que mantenham o grupo sempre reunido e que relembrem, sempre que
necessário, as atitudes de respeito e normas a cumprir.

Declaro que li e comprendi as normas apresentadas.
O (A) responsável do grupo

______________________________

