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   TERMO ADITIVO 
 

Este documento tem como objetivo complementar as normas e regras dos Contratos já assinados 
anteriormente. Caso o aluno ainda não tenha assinado o Termo de Adesão, essas normas valem a partir do 
presente momento. 

 

NOME 

CPF TEL. DT NASC 

END. 

   

CONVÊNIO TEL. Nº CART 

COMPLEMENTO 

O CONVÊNIO SE RESPONSABILIZA POR RESGATE OU LOCOMOÇÃO? (   )SIM   (   )NÃO 

   
EM CASO DE EMERGÊNCIA: 

LEVAR A QUAL HOSPITAL? (DUAS OPÇÕES) 

AVISAR (NOME/PARENTESCO) TELS. 

 
A Clínica de Treinamento Físico Qualidade de Vida LTDA EPP, CNPJ 08.738.25/0001-00, denominada 
neste instrumento por QUALITY LIFE e o cliente acima descrito, denominado neste instrumento por ALUNO, 
estabelecem as seguintes cláusulas: 

1. O ALUNO é obrigado a realizar anualmente exames físicos cardiológicos que comprovem sua aptidão 

para a prática esportiva, assinados por um médico responsável. Os atestados médicos deverão ser 
entregues aos professores para avaliação e armazenamento deste atestado. É recomendado também 
realizar uma Avaliação Física preliminar na própria QUALITY LIFE ou outra entidade a ser reconhecida 
pela Academia; 

2. O não cumprimento da Cláusula anterior atesta automaticamente que o ALUNO tem total ciência de sua 
condição física e se responsabiliza por qualquer ocorrência, isentando assim, a QUALITY LIFE de 
qualquer responsabilidade. 

3. A QUALITY LIFE divulga anualmente um Calendário de Provas em que presta assessoria ao ALUNO. 
Esse Calendário é oficialmente divulgado no Site da Academia, através do endereço 
www.qualitylife.esp.br. Caso o ALUNO participe de outro evento fora dos que estão relacionados e tenha 
alguma ocorrência médica ou de qualquer outra natureza, ele isenta a QUALITY LIFE de qualquer 
responsabilidade, independente do ALUNO estar participando com camiseta ou qualquer outro material 
que faça alusão a QUALITY LIFE. 

4. Nos pacotes de viagens oferecidos pela QUALITY LIFE ao ALUNO nas provas que acontecem fora da 
Cidade ou do País, está contratado um Seguro Viagem. Caso o ALUNO faça aquisição do pacote de 
viagem independente, ele tem o dever de incluir no pacote o Seguro Viagem. Caso não o faça e tenha 
alguma ocorrência médica ou de qualquer outra natureza, ele isenta a QUALITY LIFE de qualquer 
responsabilidade, independente do ALUNO estar no momento da ocorrência com camiseta ou qualquer 
outro material que faça alusão a QUALITY LIFE ou mesmo participando de alguma atividade em que a 
QUALITY LIFE esteja presente, assumindo total responsabilidade pelo ocorrido. 

5. Caso haja qualquer alteração em relação aos dados acima apresentados pelo ALUNO, ele deverá 
comunicar imediatamente a QUALITY LIFE. O ALUNO aceita que a QUALITY LIFE, em determinados 
momentos, solicite a atualização dos dados e se compromete a passar as informações imediatamente. 
Caso não o faça, isenta a QUALITY LIFE de qualquer responsabilidade.  

 
São Paulo, 01 de Janeiro de 2015. 
 
 
 

__________________________________________ 

ALUNO 

http://www.qualitylife.esp.br/

