REGULAMENTO INTERNO

Aplicação: para todas as atividades e planos da AWB

1)
O horário de funcionamento da ACADEMIA poderá sofrer alterações, bem como o quadro de
atividades oferecidas, sem que isso configure falha na prestação dos serviços. O CLIENTE, portanto, ao
contratar um plano de atividades físicas fica ciente que poderão ser extintas, criadas ou remanejadas
aulas e modalidades de atividades, como também efetuadas possíveis mudanças de horários e de
instrutores, sem prévio aviso, independentemente do plano de serviços que o CLIENTE tiver contratado.
Em dias com raios, as aulas na piscina são canceladas por medidas de segurança.
2)
É dever do CLIENTE apresentar atestado médico específico para a prática da (s) atividades (s)
contratada (s) e renová-lo anualmente, ou na periodicidade que vier a ser determinada pela lei aplicável.
3)
É obrigatório ao CLIENTE o uso de trajes adequados para a prática de atividades físicas. Para a
prática das atividades Aquática, Danças e Artes Marciais, os trajes deverão ser adequados à própria
atividade. No caso das atividades de Fitness, é proibido o uso de calça jeans, sandália ou chinelo. Convém
que o aluno possua seu próprio material: frequencímetro, toalha e garrafinha.
4)
Em caso de acidentes ou problemas ocasionados por excesso de atividades físicas, inadequada
execução e/ou utilização de equipamentos em inobservância às restrições ou orientações dos instrutores
da ACADEMIA e/ou médicas, a ACADEMIA estará isenta de qualquer responsabilidade.
5)
Os descontos não são acumulativos.
6)
A ACADEMIA não se responsabiliza pela guarda de pertences do CLIENTE que sejam deixados nas
dependências da ACADEMIA (salas de aulas, sala de musculação, vestiários etc.), uma vez que o objeto do
contrato é a prestação de serviços para a prática de atividades físicas, e não, a guarda de objetos pessoais.
Onde houver a disponibilização de armários para a guarda de objetos pessoais, o CLIENTE será o único
responsável por deixá-los devidamente trancados.
O CLIENTE declara-se ciente que deverá esvaziar o armário e / ou o recipiente disponibilizado
gratuitamente pela ACADEMIA após sua utilização, sendo proibido deixá–lo fechado após o encerramento
do horário de funcionamento da ACADEMIA, sob pena de ser aberto e o seu conteúdo removido para o
setor de achados e perdidos sem prévio aviso. Os pertences poderão ser doados a entidades carentes
caso não sejam resgatados dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
7)
A ACADEMIA não oferece o serviço de Personal Training para o CLIENTE, todavia o mesmo poderá
utilizar este serviço, a qualquer tempo, desde que firme um contrato particular de prestação de serviço
com um profissional cadastrado pela ACADEMIA. A ACADEMIA é isenta de qualquer responsabilidade pelo
serviço prestado pelo referido profissional. A relação entre o CLIENTE e o Personal Trainer se dá de forma
direta e sem a intermediação da ACADEMIA, uma vez que a contratação de um Personal Trainer por parte
do CLIENTE ocorre por meio de uma contratação particular de prestação de serviço, e a ACADEMIA apenas
loca o espaço e as suas instalações ao Personal Trainer, não havendo qualquer relação de hierarquia e
subordinação entre estes.
8)
É vedada a comercialização nas dependências da ACADEMIA, por parte do CLIENTE, de artigos,
produtos ou serviços de qualquer natureza. A violação desta cláusula poderá ensejar na rescisão do
presente contrato sem a devolução do valor pelo período não utilizado.
9)
As mensalidades devem ser pagas até o dia do vencimento. Após o vencimento, o aluno em débito
não poderá mais freqüentar a academia, pois automaticamente, a catraca é travada.

10)
É obrigatória a realização da Avaliação Funcional na ACADEMIA, assim como a reavaliação após
seis meses para todas as atividades, exceto Natação Infantil, Danças, Artes Marciais e Pilates.
11)
A ACADEMIA não é responsável por controlar as pessoas que irão buscar os menores de idade,
sendo de responsabilidade única e exclusiva dos pais e/ou responsáveis pelos menores em buscá-los
dentro da Academia no horário do término de sua atividade.
12)
A tabela de preços é reajustada anualmente devendo a nova tabela ser aplicada a todas as novas
contratações e renovações de planos.
13)
No caso de menores de 18 anos, este Regulamento / Contrato deverá ser assinado por um
responsável legal, respondendo este, solidariamente com aquele, por todos os seus atos ou omissões.
14)
É cobrada matrícula para todas as atividades da ACADEMIA.
15)
Para as atividades de Natação, Danças e Artes Marciais, a matrícula é renovada anualmente e as
mensalidades de Julho e Dezembro são cobradas normalmente, mesmo que o aluno não freqüente as
aulas. Caso o aluno se mantenha freqüente ininterruptamente, não é cobrada renovação de matrícula.
16)
Não é permitida a presença dos pais e/ou acompanhantes nas aulas de Natação, Danças e Artes
Marciais, a fim de evitar o “aparecimento” ou timidez do aluno. Os responsáveis deverão aguardar o
término da aula em uma de nossas salas de espera.
17)
Em caso de não haver nenhum aluno para aula coletiva, a mesma poderá ser cancelada após 20
minutos de tolerância.

