Termo de Adesão / Regulamento Geral
Por meio deste termo, você está contratando os serviços da Workout Gym, nas condições abaixo:
Serviços: A Workout Gym presta serviços relacionados à prática de exercícios físicos, incluindo
orientação, espaço e equipamentos;
Normas de Utilização dos Serviços: Ao assinar este termo, você conﬁrma que leu e está de acordo
com as Normas de Utilização dos Serviços. Essas normas poderão ser alteradas a qualquer
momento a critério exclusivo da Workout Gym, que serão devidamente informadas e
disponibilizadas no website: www.workoutgym.com.br
Atestado de saúde: O aluno declara, neste ato, estar apto a realizar atividades físicas e não portar
doenças contagiosas, isentando a Workout Gym de responsabilidade por qualquer problema
relacionado a esses fatores. O aluno poderá optar por entregar um atestado médico que habilite a
prática regular de atividade física ou, caso isto não ocorra, há a necessidade de responder um
questionário de aptidão física e consequente assinatura do termo de responsabilidade. Atestado ou
termo tem validade de 12 meses;
Menores: Os menores de 18 (dezoito) anos assinam este instrumento juntamente com seu
responsável legal, respondendo este, solidariamente, por seus atos, omissões e obrigações;
Prazo: Este contrato tem prazo de 12 meses a partir da data de assinatura, sendo renovável
automaticamente por iguais períodos. A cada renovação, passa a ser aplicável o Termo de Adesão
que estiver vigente na data respectiva e que poderá ser consultado no website:
www.workoutgym.com.br
Alteração do Termo: O aluno deverá assinar um novo termo de responsabilidade se houver
alterações;
Cancelamento do Termo: Se você não desejar a renovação automática ao ﬁnal de qualquer
período, poderá cancelar o contrato a qualquer momento, mediante assinatura de requerimento
disponível na academia até o último dia útil do mês. Não haverá cobrança de multa para
cancelamento, porém é de responsabilidade do aluno quitar seus débitos, se houver. Em caso de
descumprimento do regulamento e suas obrigações, tais como criar desordem, o termo poderá ser
cancelado pela academia imediatamente;
Trancamento/Extensão: No plano trimestral não poderá ser feito trancamento, apenas no plano
semestral será possível fazer um trancamento de um mês no máximo por plano;
Mensalidades: A vigência da mensalidade vai do dia primeiro até o ultimo dia do mês, sendo que a
mensalidade deve ser paga até o dia 10 do mesmo mês. Para alunos novos com início após o dia 15
do mês, será cobrada a proporcionalidade até o ultimo dia do referido mês, para ajuste das
mensalidades;
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Pagamentos: Suas opções para pagamentos são: débito automático em conta corrente somente no
Banco do Brasil, Cartões de débito e crédito, boletos bancários e caso você tenha optado por
pagamento em dinheiro, o valor total deverá ser pago a vista, já que o pagamento com descontos
somente será possível nos planos trimestrais, semestrais e para sócios da Astel;
Atraso no pagamento: Sobre os valores não recebidos nas datas de vencimentos, será cobrado
multa de 2% e juros de 1% ao mês, ou fração Pro-rata dia, desde a data de vencimento até a do
efetivo pagamento. Não será permitida a entrada do aluno que não estiver em dia com sua
mensalidade após o dia 15 de cada mês;
Desconto: Os descontos concedidos pela academia somente terão validade apenas para
pagamentos até a data do vencimento;
Reajuste: Os valores previstos neste contrato poderão ser reajustados no mês de janeiro de cada
ano;
Reembolso: A academia não faz devolução de mensalidade, transferência para outro mês ou para
outra pessoa. Exceto por motivo de saúde comprovado por atestado médico (reposição integral) e
em outros casos, se solicitado, reposição de 50% das perdas em aulas;
Responsabilidades: A Workout Gym é responsável pela segurança dos serviços, equipamentos e
instalações disponibilizados. È também de responsabilidade da academia qualquer alteração de
horário de aula ou funcionamento, se assim achar necessário;
Obrigatoriedades do aluno: É obrigatório o uso de toalha durante o treino, bem como a utilização
de recipiente próprio (garraﬁnha) para hidratação, pois a academia não fornece copos. O aluno deve
cumprir todas as normas e regulamento da academia;
Controle de Acesso: A entrada na academia será feita por leitura digital. Em casos excepcionais por
senha ou carteirinha;
Aptidão para atividades físicas: Academia cumprirá as determinações da Lei 16.027 de 24/06/2013
que altera o artigo terceiro da Lei 10.361 de 10/01/1997 que disciplina sobre o funcionamento de
academias.

Musculação:
• Não é permitido treinar com calça ou bermuda jeans/sarja, saia, sapato, chinelo, sem camisa,
descalço, gesso, crocs ou outros que não sejam apropriados para a prática da atividade;
• Os equipamentos deverão ser revezados pelos alunos, nos intervalos entre as séries de exercício,
caso haja necessidade;
• É proibido marcar as máquinas com toalhas e garraﬁnhas, e exercitar-se em outro aparelho;
• É proibido utilizar os aparelhos com exercícios não condizentes com o mesmo (EX.: Utilizar o
banco do Leg Press para exercitar membros superiores);
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• Usou guardou! Todos os equipamentos e acessórios utilizados na sua aula devem retornar ao
lugar de origem;
• É de responsabilidade da academia a escolha do som ambiente, bem como a sintonia e volume da
TV;
• È proibido apoiar nos estofamentos dos bancos e máquinas, os halteres, as barras e as anilhas,
etc;
• Não serão permitidas crianças na sala;

Pilates:
• As reposições de aulas de pilates somente serão concedidas com a apresentação de atestado
médico, falta do professor ou fechamento da academia, exceto feriados. As eventuais reposições
poderão ser feitas com qualquer professor e em qualquer horário disponível;
• As eventuais reposições serão concedidas desde que o aluno continue matriculado;
• Se no período de no máximo 30 dias não houver disponibilidade para reposição, a mesma será
anulada;
• As aulas de pilates poderão atender até 4 alunos por horário;
Duração das aulas será de 50 minutos;

Concordo com o Termo de Adesão / Regulamento
Florianópolis, ____/____/______
Nome: _________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
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