Confirmação de Visita
Agradecemos a leitura atenta das informações apresentadas, assim como o preenchimento deste documento e o seu
envio para o e-mail geral@museus.ul.pt, de modo a confirmar a reserva de atividades nos espaços do Museu Nacional
de História Natural e da Ciência (Sede e OAL).

Instituição:
Morada:
Código Postal:

-

Nome da pessoa responsável:
Telefone:

E-mail:

Nome da(s) atividade(s):

Data:

Hora:

Nível escolar:

Nº de alunos:

Nº grupos:

Nº de acompanhantes:

Notas:
• Cada grupo pode trazer gratuitamente dois acompanhantes.
• O número mínimo de participantes por atividade é de 15 alunos. As Visitas Orientadas têm um preço fixo independentemente do número
de participantes. Nas restantes actividades, caso o grupo seja menor, será cobrado o correspondente ao mínimo de 15 elementos.
• Em caso de desistência deve enviar um aviso de cancelamento com a antecedência mínima de 5 dias úteis. Caso contrário será cobrado
o preço mínimo.
• Na Sede, o pagamento poderá ser efectuado em dinheiro, através do MB ou cheque passado à ordem da Reitoria da Universidade
de Lisboa, no próprio dia, junto da bilheteira do átrio do museu. É necessário ceder informação do N.º Contribuinte.
• No OAL, o pagamento deve ser efectuado através do NIB – 003508240001020073037 / Reitoria da Universidade de Lisboa. A realização
da visita/ actividade só ficará confirmada após recepção no Serviço de Marcações de um comprovativo de transferência. O serviço de marcações
de imediato enviará um formulário de confirmação, onde devem constar obrigatoriamente todos os contactos e morada da escola/instituição, para
envio posterior do recibo directamente para escola/instituição.
• As atividades do Jardim Botânico e do Borboletário realizam-se ao ar livre, pelo que recomendamos o uso de roupa e calçado adequado
às condições climáticas.
• Em caso de alerta por parte da Protecção Civil, seguir-se-ão os seguintes procedimentos, no Jardim Botânico e no Borboletário: alerta
amarelo e laranja – a desistência da atividade por parte da instituição visitante é justificada, (caso decida comparecer terá que assumir a total
responsabilidade pela segurança do grupo); alerta vermelho – a desistência é justificada, sendo que o Jardim Botânico e o Borboletário encerram
ao público.
• O atraso no cumprimento do horário pode implicar o cancelamento da atividade.
• Qualquer dano causado nas instalações do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, por algum
dos elementos do grupo, é da inteira responsabilidade da instituição visitante.
• O preenchimento deste documento pressupõe a aceitação dos termos acima referidos, por parte da instituição visitante.
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