26 de dezembro DE 2021
14h30
SUPER BOCK ARENA
O Panda e os Caricas, os nossos heróis vão para a Ilha a convite do Panda para passarem umas belíssimas férias.
Uma tempestade e um naufrágio faz com que um Pirata e o seu Papagaio deem à costa na Ilha.
A grande aventura será devolver ao Pirata e ao Papagaio a vida aventureira do mar, e para tal, juntos vão tentar construir um barco!
Um espetáculo cheio de música e alegria, como só o Panda e os Caricas sabem fazer!
...irão ver...acho que temos um texto criativo, uma história bonita e canções que foram e continuarão a ser grandes sucessos.

Bilhete pago a partir dos 3 anos
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Preços:
1ª PLATEIA
CENTRAL

1ª PLATEIA
LATERAL

Balcão 2

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares, praticantes)

28,00 €

25,50 €

16,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

29,50 €

27,00 €

17,50 €

30,00 €

27,50 €

18,00 €

Não Sócios Clube PT

Entrada grátis para crianças até aos 2 anos, inclusive, desde que acompanhadas de um adulto portador de bilhete válido,
ao colo do qual devem sentar-se, não podendo ocupar um lugar (uma criança por adulto).
Condições de acesso:
O acesso ao evento pressupõe a validação do certificado digital e máscara.
O certificado digital deve estar válido numa das seguintes modalidades: vacinação, recuperação ou testagem.
Em caso de necessidade de teste o mesmo deve ser feito até 48 horas antes junto de uma entidade competente.
Qualquer certificado digital deve ser solicitado em www.sns24.gov.pt.
Não é possível realizar autotestes à entrada do evento.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 9 DE DEZEMBRO
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome dos acompanhantes, idade das crianças, contacto móvel
e indicação dos lugares pretendidos.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições - 9 de dezembro):
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

