
 

 

 

Regulamento Interno 
 

- O acesso à academia dar-se-á pelo sistema de digital.  Todos deverão ter 

foto.    

- Planos de 3 ou mais meses poderão fazer um único trancamento de no 

mínimo 15  dias.  Clientes que retornem a Academia após 60 dias pagarão 

taxa de reativação de matrícula. 

- É vedado o comércio e a divulgação de folhetos, produtos, serviços, 

promoções ou eventos sem prévia autorização da academia. Não é 

permitido o trânsito no interior da academia ou prática de exercícios com 

trajes de banho, sem camisa, chinelo, sandálias, calça jeans ou qualquer 

outro tipo de vestimenta que de alguma forma afete o decoro e a moral dos 

outros clientes.  Não é permitida a entrada de acompanhantes nos espaços 

restritos aos alunos.  É vedada a entrada e a circulação de animais ou 

crianças na academia.  - É proibido fumar, consumir bebidas alcoólicas, 

utilizar medicamentos ou portar qualquer tipo de arma 

- É proibido: Qualquer conduta que seja contrária à moral e aos bons 

costumes ou que cause perturbação ao ambiente, aos funcionários ou 

freqüentadores; cometer qualquer atitude, ofensa ou agressão física;  uso 

inadequado ou impróprio dos equipamentos; atos ou atitudes que perturbem 

outros clientes, tais como: Gritos, urros, soltar peso no chão. 

- È proibida a execução de qualquer atividade que caracterize Personal 

Training, sem prévia autorização da direção da academia. 

- Em hipótese alguma academia irá se responsabilizar por furtos no interior 

de suas dependências.  Não é permitido o cliente deixar objetos (de valor 

ou não), sob responsabilidade de nossos funcionários.  A academia não 

concede reembolso relativo a valores pagos. Em hipótese alguma a 

academia concederá créditos retroativos.  

- O Cliente declara estar em plenas condições de saúde e apto a realizar 

atividades físicas. O Cliente se compromete a realizar anualmente uma 

Avaliação Médica que ateste que está apto a prática de exercícios físicos. 

Atesto ter recebido cópia deste documento. 

 

 

Nome:______________________________________ Matr:____________ 

 

De acordo:______________________________ Data:_________________  

 

Email:_____________________________________________________. 


