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   TERMO DE ADESÃO 
 

Cod. _____  ___ 
 
A Clinica de Treinamento Físico Qualidade de Vida LTDA, denominada neste ACADEMIA, CNPJ 08.738.258/0001-00, 
com endereço à Rua Guandu, Nº. 6 – São Paulo/SP, fone: 3582-3138 e o CLIENTE:  

 
NOME: _______           ________________________________________________________ 

RG: __________________         _ CPF:  _______________________  SEXO: _      __________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________     _ 

CEP: _____      ____ CIDADE: _            _____________ TEL.: ______________      __________ 

E-MAIL: __________________________________      ___DATA NASC:     _            ___________ 

 
Estabelecem as seguintes cláusulas: 

1. Este contrato dá ao CLIENTE o direito as Aulas de Corrida, ministradas com o acompanhamento e 
orientação de, ao menos, um professor e Planilha de Treinamento; 

2. O CLIENTE pode alterar o pacote no decorrer da vigência do plano. Caso o plano de fidelização 
seja de um menor valor, o crédito será repassado para o novo pacote em forma de serviços;  

3. O CLIENTE pode optar ainda por fechar pacotes de fidelização conforme tabela vigente; 
4. Após 30 dias de mora e ou inadimplência o CLIENTE terá a matrícula cancelada automaticamente; 
5. A taxa de matrícula do CLIENTE sobrevive até 30 dias após o término da prestação de serviço. Se 

o CLIENTE não renovar seu plano neste período, cobrar-se-á nova taxa; 
6. O Planos não dão direito a férias. 
7. O CLIENTE 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 ACADEMIA ou outra 
entidade a ser reconhecida pela ACADEMIA; 

8. A ACADEMIA poderá efetuar alterações nos seus horários, professores e/ou aulas, se for 
necessário, comunicando o CLIENTE com cartazes colocados no quadro de avisos; 

9. O CLIENTE deverá seguir as orientações dos instrutores e seguir o plano de aula previamente 
estabelecido isentando a Academia e os funcionários caso não o faça; 

10. O CLIENTE que proceder de forma desrespeitosa com os funcionários e ou tiver conduta não 
adequada ao ambiente social será repreendido através de uma carta de advertência e poderá ter 
sua matrícula cancelada e, consequentemente, a sua entrada proibida; 

11. Os danos estruturais à ACADEMIA, causados por má utilização ou culpa do ALUNO deverão ser 
pagos ou ressarcidos num prazo de 30 dias; 

12. A ACADEMIA não se responsabilizará por objetos deixados dentro ou fora dos armários ou guarda-
volumes e nem por veículos estacionados no parque; 

13. O CLIENTE deverá seguir as regras de conduta, os horários de funcionamento e os demais avisos 
que estiverem nos meios de comunicação da Academia, como contato pessoal e telefônico, e-mail, 
Site e mídias sociais, etc..; 

14. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONTRATADOS: Em caso de pedido de devolução, por motivos 

particulares do CLIENTE, sejam eles quais forem, todo o período já frequentado será calculado ao 

preço bruto de R$ 219,00 por mês, sem descontos, vigentes na data de assinatura deste contrato, 

descontadas taxas de juros (em caso de pagamentos feitos com cartão de crédito), taxa de custódia 

de cheques, taxa de matrícula, e quaisquer outros descontos concedidos na compra do plano, tais 

como avaliação física, avaliação fisioterápica, carteirinha, etc. Os valores serão devolvidos nas 

datas dos vencimentos dos respectivos pagamentos conforme saldo credor a ser calculado pela 

empresa. O pedido de devolução só será acatado, com aviso prévio de 20 (vinte) dias. A Academia 

não ressarcirá valores cobrados após o período de ausência do CLIENTE. 

 



   QUALITY LIFE 

R. Guandu, 6   -   03335-130   -   São Paulo-SP 

Tel.: 3582-3138   -   www.qualitylife.esp.br 

NOTA: Para efeito de cancelamento ou transferência de plano, TODOS os prazos são calculados a partir da 

data de ASSINATURA, INDEPENDENTEMENTE DE AS DATAS DE PAGAMENTOS FOREM 

DIFERENTES POR MERA LIBERALIDADE DA ACADEMIA QUALITY LIFE. 

 
 
 
 

DADOS DO PLANO 

(   ) Mensal           (   ) Trimestral            (   ) Semestral          (   ) Anual          (   ) 

Consultor(a): Vencimento: 
     

 
 

        

CHEQUES 

Data Nº Valor  Data Nº Valor 

       

       

       

       

       

       
 
 
 
 

DINHEIRO  BOLETO / CARTÃO 

  Data Nº Parc Valor Autorização Bandeira 

      

 
 
 
 
São Paulo, _____ de _______________ de ________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

ALUNO 


