NATAL

Pista de Gelo Ecológica

Preço
sob
Consulta

Um sonho tornado
realidade!

2395€
/mês

Inclui: Pista de Gelo, patins, casa de madeira de apoio, bancos, alcatifa, brinquedos de apoio e dois
monitores caracterizados.
P

7m

2

L

A

14m 1,20m

www.dynamickids.pt

Globo De Neve XXL

6495€
/mês

1995€
/dia

Inclui:
• Globo de Neve
• Neve no Interior
• Iluminação LED

Porque gigante às vezes não chega! 6 METROS!

P

6m

3

L

A

6m 6m
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Globo De Neve Gigante

795€
/dia

4495€
/mês

Inclui:
• Globo de Neve
• Neve no Interior
• Iluminação LED
Um imponente marco do Natal com o deslumbrante globo
no centro de um ambiente natalício de grande impacto!

P

4m

4

L

A

4m 4,5m
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Globo de Neve Gigante
Premium

1195€
/dia

5495€
/mês

Inclui:
•
•
•
•
•

Globo de Neve
Neve no Interior
Boneco de Neve no
Interior
Marco de Correio
Árvore de Natal

•
•
•
•

Trenó e Renas
Iluminação LED
Alcatifa
Vedação de Madeira
Branca
P

9m

5

L

A

9m 4,5m
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Marco Correio

Cenários Natalícios

175€
/dia

395€

Cenário Casinha do Pai Natal
P

L

A

/mês

995€
/dia

3m 3,5m 2,5m

P

L

A

0,5m 0,5m 2m

2795€
/mês

Cenário Trenó

225€
/dia

895€
/mês

P

L

A

3,5m 1,2m 1,6m

6
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Cenários Natalícios

495€
/dia

1795€
/mês

695€
/dia

2395€
/mês

Cenário Completo
P

L

A

3,6m 5,4m 2,1m

Cenário Lux
P

L

Belíssimos cenários de natal marcam o ambiente
da época atraindo um público maravilhado ao seu
encontro.

A

3,6m 5,4m 2,1m
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Expresso de Natal
O Seu Logótipo
Aqui

385€
/dia

3895€
/mês

Velocidade máxima 5 km/h
Raio de viragem 3,5 m
Duração da bateria 4 horas

Fácil de Conduzir
Inclui 1 monitor

P
10m

8

0,6m

0,6m

máx.10
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Comboio de Natal
1495€
/dia

13895€
/mês

Vel. Máx: 6km/h
Raio de viragem: 5,5m
Duração Bateria: 12h
Inclui 1 Monitor
P

máx.16

9

L

A

10m 1,2m 1,8m

www.dynamickids.pt

295€
Aldeia de Natal

MÁX.12

10

P

L

A

8m

6m

5m

www.dynamickids.pt

265€
Trenó do Pai Natal

P

MÁX.8

11

6m

L

A

4m 4,5m
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Prendinhas

Snow Jumper
NOVO

245€

P
MÁX.8

12

L

A

4,5m 7m 4,5m

P

5m

L

245€

A

6m 3,3m

MÁX.12

www.dynamickids.pt

Bungalow de Neve

Casa na Neve

275€

245€

P
MÁX.10

13

L

A

6,3m 4,9m 4,8m

P
MÁX.10

7m

L

A

5m 3,5m
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Fábrica dos Brinquedos

495€

P
MÁX.16

14

8m

L

A

8m 4,9m

www.dynamickids.pt

Noite de Natal

275€

P
MÁX.10

15

5m

L

A

4m 4m

www.dynamickids.pt

Pólo Norte

385€

P
MÁX.12

16

7m

L

A

4m 5m
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Colina de Neve

195€

Castelo de Gelo
195€
P

L

A

6,7m 3,4m 4m

MÁX.7

Um dia na Neve
175€

P

L

A

4,3m 5,2m 4,3m

17

P
MÁX.8

4m

L

A

4m 2,8m

MÁX.7

www.dynamickids.pt

Snow Slide

P

L

A

595€

e imagina-te numa branca e fofa montanha de neve!

30m 10m 10m

18
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Pista do Trenó

Colina dos Elfos

495€

P

7m

19

L

A

25,6m 7,9m

395€

P

MÁX.4

7,1m

L

A

11,3m 6,7m

MÁX.4
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Iglos
Iglo

Iglo Premium

295€

195€

Perfeito para criar um espaço natalício para, por
exemplo, ateliers de natal. Um elemento acolhedor
memorável tanto por dentro como por fora. (O chão não
P

L

5,8m 5m

20

A

3m

Inclui:
Luzes
Música
Balões

Entre num pedacinho de pólo norte
e deixe-se encantar pela magia do
natal.
P

L

5,8m 5m

A

3m

www.dynamickids.pt

Disco Dome

215€

Em que podes saltar, dançar e divertir-te à
magia e a liberdade de dançar sem parar.
P

L

A

6m 4,7m 4,2m

21

máx.12
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Rena Mecânica

Snowboard Mecânico

395€

máx.1

22

P

395€

L

A

6,5m 6,5m 3m

máx.1
www.dynamickids.pt

P

L

A

6,5m 6,5m 3m

Chegada do Pai Natal
O momento alto desta época é marcado
pela chegada do Pai Natal.

Todos estão ansiosos por descobrir quais os presentes
que lhes estão reservados.
Com fantasia e muita criatividade, este momento poderá ser ainda
mais fantástico com algumas sugestões que apresentamos aqui.

Chegada do Pai Natal
em Veículo Elétrico

Chegada em Trenó

295€
Inclui 1 animador

23

995€
Inclui 5 animadores

995€
Inclui 3 animadores
www.dynamickids.pt

Entrega de Prendas
do Pai Natal

195€

até 1h30m

A grande excitação do Natal reunida num momento
mágico em que as crianças anseiam
os esperados presentes!
Uma dinâmica que promete muito alvoroço e alegria.

24
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Árvores De Natal

195€

595€
/dia

Árvore de Natal do Pólo Norte
Altura: 3m
Diâmetro da base: 1,2m

1795€
/mês

95€

Árvore de Natal Gigante
Altura: 5m
Diâmetro da base: 1,5m

Árvore de Natal da Lapónia
Altura: 2,1m
Diâmetro da base: 0,8m

As árvores de Natal incluem decoração e iluminação.

25
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Árvores De Natal
2695€
/dia

9995€
/mês

Árvore de Natal Colossal
Altura: 10,5m
Diâmetro da base: 4m

26
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Árvores De Natal
1995€

2995€

/dia

/dia

14995€
/mês

7895€
/mês

Árvore de Natal Canadiana
Altura: 8m
Diâmetro da base: 2,5m

27

Árvore de Natal Bengalas
Altura:12m
Diâmetro da base: 6m

www.dynamickids.pt

Árvores De Natal
3495€

3495€

15995€
/mês

15995€
/mês

/dia

/dia

Árvore de Natal Laço Multicolor
Altura: 12m
Diâmetro da base: 6m

28

Árvore de Natal Azul
Altura: 14m
Diâmetro da base: 7m

www.dynamickids.pt

Árvores De Natal
3495€

3495€

15995€
/mês

15995€
/mês

/dia

Árvore de Natal Estrelas
Altura:14m
Diâmetro da base: 7m

29

/dia

Árvore de Natal Grinaldas
Altura: 12m
Diâmetro da base: 6m

www.dynamickids.pt

Árvores De Natal
495€
/dia

1695€
/mês

Altura: 8m
Diâmetro: 3m

30
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Pórticos de Natal

Pórtico Standard
145€

Pórtico Gigante
195€

P

L

A

3m

10m

7m

Pórtico Complete

P

L

A

P

L

A

3m

10m

7m

4m

8m

7m

31

195€

Acresce 20€/m2 de tela decorativa
www.dynamickids.pt

Pórticos de Natal

Pórtico Coração
120€

Totem Cónico
45€
/unid.

P

L

A

0,65m 5,5m 4m

Pórtico Iluminado

P

L

A

3m

10m

7m

32

P

L

0,80m 6m

105€

A

3,5m
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Sky Dancers Natalícios e Quiosque de Natal
145€

130€

695€
/mês

645€
/mês

/dia

Sky Dancers Natalícios
Altura:4m
Diâmetro: 0,5m

33

/dia

Quiosque de Natal
P=3m C=3m A=4m

www.dynamickids.pt

65€

285€

/dia

/dia

Tela de Cinema
P=1,5m C=1,5m A=4m (cada)

34

P=7m C=3m A=5,5m

www.dynamickids.pt

Canhão De Neve

195€

Acresce 30€/h

de neve, dependendo das condições climatéricas;
com caudal ajustável;
- Não provoca nódoas.

35
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Tronos do Pai Natal
45€

45€

65€

Trono Trenó
295€

Trono

Trono Sofá

75€

Trono Vermelho
36

75€

Trono Polar

145€

Trono Real
www.dynamickids.pt

Ateliers de Natal
175€

Cantinho do Conto

295€

Cones de Natal
245€

Balão Boneco de Neve

295€

Pintura de T-shirts
245€

Molduras de Natal

295€

Sino de Natal

Inclui 2h30 de actividade acresce 40€ por cada hora extra.

37

www.dynamickids.pt

Ateliers de Natal
225€

Fantoches de Dedo

245€

Decoração de Pinhas
225€

Coroas de Reis Magos

225€

Porta Guardanapos

225€

Barbas de Pai Natal

225€

Presépio de
Plasticina

Inclui 2h30 de actividade acresce 40€ por cada hora extra.

38
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Ateliers de Natal
245€

Adereços
Decorativos
195€

Pinturas Faciais

245€

195€

Crachás Natalícios
295€

Gorros Decorados

Carta ao Pai Natal
295€

Decorações de Natal

175€

Modelagem de
balões

Inclui 2h30 de actividade acresce 40€ por cada hora extra.

39

www.dynamickids.pt

Espetáculos de Natal

695€

Show de Magia - Palco
45m

Espetáculo de palco repleto de números
impressionantes, desde o tradicional
ilusionismo de cortar a respiração, a
truques de vanguarda que deixarão a
audiência boquiaberta.

40

895€

1495€

Parelha de palhaços
1h30

No primeiro espetáculo temos a história de dois palhaços
distintos, um destaca-se pelo bom comportamento e
outro representa o típico palhaço divertido e brincalhão.
O segundo espetáculo é surpreendentemente cómico
onde se mistura o malabarismo com a magia onde as
crianças protagonizam alguns números. Vários objetos
nascem dentro de uma mala e as várias utilidades que eles
podem ter são uma surpresa constante. Muita gargalhada,
algumas trapalhadas e muitos objetos para o ar. E para
complicar, lenços que desaparecem e reaparecem em sítios
inesperados!

A Aventura do Carolas
45min

Receção de convidados por um cómico
palhaço. Atuação hilariante com
espetáculo de malabarismo e magia

www.dynamickids.pt

Espetáculos de Natal
1895€

Show de dança clássica
30min

995€

495€

Show de dança pop

Show de Magia
(Close Up)

30min

1h30

Espetáculo de dança clássica, enquadrado na época
natalícia, apresenta excerto do bailado Quebra-Nozes.

Espetáculo de dança com diversas músicas pop
natalícias atuais bem conhecidas pelos espetadores. Esta
demonstração poderá incluir uma vertente de interação
com o público.

Inacreditáveis truques de magia com cartas em que os
espetadores assistem de perto.

995€

O Menino que Sonhava
Ser Palhaço
25 min

41

Performance de dança aérea com tecido
vertical e ballet. Um menino adormece
no jardim, rodeado dos seus brinquedos,
entre os quais o está o seu favorito, um
palhacinho de louça. O menino deseja, mais
do que tudo, um dia vir a ser palhaço e fazer
rir as crianças. Uma fada um bocadinho
menino que dorme abraçado ao brinquedo...

1395€

A viagem do
Capuchinho Vermelho
45 min

Teatro físico que vai para além da
representação, entrando no campo do
entertainer. Aplicando a técnica de clown,
o actor reinventa a sua re lação com o
que o rodeia, onde o público é convidado
a participar. Partindo de adereços de
magia, vão sendo acrescentados objetos
de circo com os quais constrói a história do
capuchinho vermelho.

www.dynamickids.pt

Espetáculos De Natal

1495€

A Festa de Natal
das Fadas da Floresta
40min

1495€

Fato Vermelho
do Pai Natal
40min

Um teatro em que as crianças são convidadas a participar.
Rodolfo está doente e quem tem de o substituir na árdua

Um teatro que incluí artes circenses, uma diversão para toda
a família.
É véspera de Natal e um duende rezingão indignado com

uma mãozinha mesmo sendo véspera da grande festa de

noite, rouba o fato vermelho durante uma soneca do Pai

42
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Mascotes

Animadores
espalham toda a sua magia através da interação com crianças e com todas
as pessoas que os rodeiam. A qualidade do vestuário utilizado potencia,
naturalmente, as suas performances.

dos seus heróis preferidos. Por outro lado, pelas suas dimensões, criam um

195€

195€

Até 1h30m

195€

Até 1h30m

Até 1h30m

Pai Natal
145€

145€

195€

Mãe Natal
145€

Até 1h30m

Até 1h30m

Urso Polar
43

195€

Até 1h30m

145€

Até 1h30m

Anjo

Rena

Até 1h30m

Até 1h30m

Duende

Árvore de Natal

Boneco de Neve

Rei Mago
www.dynamickids.pt

Kids Catering
Algodão Doce

75€

75€

+25€/h

P

L

125€
+15€/kg

+25€/h

P

A

L

A

0,7m 0,5m 1,9m

0,7m 0,5m 1,5m

Gomas

Pipocas

Inclui Operador

P

L

A

2m

1m

2m

Inclui Operador

Inclui Operador

Fornecimento mínimo de 3kg de Gomas
P

44

L

A

P

L
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Normas De Utilização e Segurança
Durante a utilização de qualquer equipamento:
É proibido o uso de qualquer objeto cortante, pontiagudo, rijo ou perigoso.
É proibido comer ou levar comida.
É proibido mascar pastilha elástica.
É proibido levar animais.
É obrigatório respeitar as indicações referentes à idade e altura.
É proibido exceder o número máximo de utilizadores.
É proibido usar os equipamentos de forma despropositada que represente
qualquer tipo de perigo para os utilizadores do equipamento.
É proibido lutar, empurrar ou de qualquer outra forma infringir a segurança da
integridade física de outros utilizadores.
É proibido o uso dos equipamentos em situações climatéricas adversas como
aguaceiros, neve ou ventos superiores a 30 km/h.

É proibida a utilização de calçado de qualquer tipo. Apenas é permitido o uso
de meias.
É proibido o uso de escorregas por mais que um utilizador de cada vez.
Durante o uso do trampolim:
É proibida a utilização de calçado de qualquer tipo. Apenas é permitido o uso
de meias.
É proibido subir, trepar ou pendurar na rede protetora que limita a área
correspondente ao perímetro do trampolim.
É proibido circular e/ou permanecer na área por baixo das camas elásticas.
É proibido saltar propositadamente contra a rede protetora e /ou forçar outros
utilizadores e embaterem na mesma.
É proibido o embate propositado entre utilizadores.

45

É proibida a prática de manobras de cariz perigoso, como saltos mortais.
É proibido usar os veículos com chinelos ou descalço. Só é permitida a sua
utilização devidamente calçado.
A utilização dos veículos a pedal deverá ser feita de forma prudente e com
absoluto respeito pelas pessoas e bens imóveis que se encontrem na área
destinada à circulação.
É proibida a circulação fora da área destinada ao efeito.
É proibido circular na via de trânsito.
É proibido qualquer tipo de competição ou manobra que represente perigo
para os ocupantes dos veículos e peões presentes.
É proibido conduzir os veículos a pedais sem mãos.
É proibido exceder o limite de velocidade máximo de 5km/h.
É proibida a utilização dos veículos My Slide descalço.
A utilização dos veículos My Slide deverá ser feita de forma prudente e com
absoluto respeito pelas pessoas e bens imóveis que se encontram na área
destinada à circulação.
É proibido circular fora da área destinada à circulação.
É proibida qualquer tipo de competição ou manobra que represente qualquer
tipo de perigo para os ocupantes dos veículos e peões.
É proibido exceder o limite de utilizadores por equipamento.
É proibido conduzir sem mãos ou só com uma.
É proibido sair do veículo em andamento.
É proibido circular em áreas reservadas a peões.
É proibido desrespeitar as regras de condução gerais para qualquer veículo
na via pública, quando em uso da mesma.

www.dynamickids.pt

Perguntas frequentes

Os equipamentos podem ser montados em
De uma forma geral, os serviços para clientes particulares

Sim, os equipamentos podem ser montados em qualquer

têm as seguintes características que nos reduzem custos:

tipo de piso (relva, alcatrão, cimento, gravilha). No momento

- os horários de montagem e desmontagem são efectuados

da reserva questionaremos esta informação e tomaremos as

de acordo com a disponibilidade da respectiva equipa

devidas precauções, caso seja necessário. Não é permitida

Os preços não incluem IVA. Os valores apresentados não

dynamickids e no mesmo dia de aluguer do equipamento;

a montagem de equipamentos em pisos inclinados.

Para efectuar uma reserva com a dynamickids, basta

incluem o fornecimento de energia eléctrica ou gerador

- o tempo de montagem e desmontagem é menor;

simplesmente ligar 918789192 ou enviar um e-mail para

(quando aplicável), fornecimento de água (quando

- não é necessária visita prévia do espaço a utilizar;

geral@dynamickids.pt.

aplicável), monitor (recurso humano responsável pela
monitorização do equipamento em utilização).

equipamentos;

As normas de utilização e segurança dos equipamentos

- a utilização dos equipamentos é efectuada por um número

estão escritas na página 53 deste catálogo e no site www.

reduzido de utilizadores;

dynamickids.pt

Poderá fazer uma reserva em qualquer altura incluindo

Os serviços dynamickids estão sujeitos a taxas de

- não é necessário a apresentação de orçamento formal;

o próprio dia de aluguer, no entanto recomendamos

deslocação divididas por diferentes zonas, no entanto para

- os custos logísticos são menores;

que o faça tão cedo quanto possível, nomeadamente

os serviços efectuados na zona 1 e zona A não serão

- não existem pagamentos a crédito.

O gerador pode ser fornecido pela dynamickids, no entanto

cobradas taxas de deslocação, face à sua proximidade
As reservas de última hora têm sempre uma logística de

tem um custo de aluguer acrescido. Consulte por favor

dos centros logísticos da dynamickids;

montagem e desmontagem mais limitada, bem como, uma

o preço neste catálogo no capítulo Energia e Efeitos
Especiais.

O serviço pode sempre ser cancelado, no entanto

maior indisponibilidade de equipamentos.

agradecemos que nos informe logo que possível do
O pagamento é efectuado no acto da montagem do

cancelamento.

equipamento em dinheiro, cheque ou transferência
Na dynamickids temos os preços mais competitivos do

bancária com a apresentação do respectivo comprovativo

mercado e estamos tão certos disso que os colocamos

ao responsável de serviço. Os dados para transferência

nos catálogos que temos no nosso website. Os valores

bancária são os seguintes:

Em primeiro lugar temos que ter calma, pois as previsões

as dimensões do equipamento que pretende alugar,

apresentados neste catálogo apenas são válidos para

My Dynamic, Sociedade Unipessoal, Lda.

valem o que valem! Sugerimos que nos contacte a solicitar

fornecimento de energia eléctrica (230V – 8A por cada

Clientes particulares. Caso não seja um Cliente particular

NIB: 0036 0179 9910 0052 0857 2

um plano B (em caso de chuva optar por um equipamento

equipamento – em média o consumo do motor de um

(Empresa, Município, Associação, Instituição), por

Banco: Montepio

mais pequeno a ser montado no interior ou utilizar

Apenas tem que assegurar um espaço limpo e livre com

favor, consulte-nos enviando o seu pedido para geral@

um equipamento à prova de chuva) ou caso não seja

em média sempre com 1 metro de largura e 2 metros de

mydynamic.pt, garantimos-lhe os preços mais competitivos

possível, teremos que tomar a decisão de montar ou não

altura.

do mercado.

o equipamento o mais próximo possível do horário em que
Não é necessário qualquer pagamento para efectivar a

será utilizado.

reserva.
Os valores apresentados incluem o aluguer do
equipamento solicitado com montagem entre as 9h
e as 12h e desmontagem entre as 19h e as 22h.
Caso pretenda um horário diferente, poderá fazê-lo no

A contratação de um monitor apenas é obrigatória nos

momento da reserva sem que tenha de pagar mais por

equipamentos assinalados, uma vez que estes têm que

isso. Os valores incluem igualmente

ser operados por alguém com a respectiva formação

o fornecimento de extensões eléctricas, tapetes

e experiência. A presença de um monitor assegura em

e todo o material necessário, bem como seguro

qualquer serviço o cumprimento das normas de utilização

de responsabilidade civil.

e segurança do equipamento e não deve ser confundido
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A crescente rede de parcerias My Dynamic
animação. Operamos como um serviço subcontratado oferecendo
total garantia de cumprimento logístico, inovação e regras de
segurança.
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Condições Gerais

angelo.lobo@mydynamic.pt
Urb. Marateca lote 36 Edf. Woop
8600-306 Lagos
EN 247(Sintra-Ericeira)
Armazém A
Carne Assada
2705-834 Terrugem, Sintra
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