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   TERMO DE ADESÃO 
 
A Clinica de Treinamento Físico Qualidade de Vida LTDA, denominada neste QUALITY LIFE, CNPJ 08.738.258/0001-
00, com endereço à Rua Guandu, Nº. 6 – São Paulo/SP, fone: 3582-3138 e o ALUNO:  

 
NOME: _______           ________________________________________________________ 

RG: __________________         _ CPF:  _______________________  SEXO: _      __________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________     _ 

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

E-MAIL: __________________________________      ___DATA NASC:     _            ___________ 

 
Estabelecem as seguintes cláusulas: 

1. O ALUNO tem a opção de comprar pacotes de Academia convencional (Grupo de treinamento 
personalizado - GTP), de Aulas de Corrida, de aulas em grupo (Grupo reduzido) – ministradas com 
acompanhamento para um máximo de cinco pessoas e/ou de aulas individuais – ministradas 
exclusivamente com o acompanhamento de um professor; 

2. Todos os pacotes dão direito ao ALUNO a participar das aulas de Ginástica do quadro de horários 
estabelecido pela ACADEMIA; 

3. O ALUNO pode alterar o pacote no decorrer da vigência do plano. Caso passe a um plano de maior 
valor, deverá fazer o pagamento do débito residual. Caso o plano seja de um menor valor, o crédito 
será repassado para o novo pacote em forma de serviços;  

4. O ALUNO pode optar ainda por fechar pacotes de plano mensal, trimestral, semestral e/ou anual. 
Os pacotes terão vencimento de 30, 90, 180 e 360 dias, respectivamente, a partir da data de 
fechamento do plano; 

5. Caso o ALUNO, não queira mais os serviços prestados pela QUALITY LIFE, deverá formalizar o 
pedido de cancelamento na recepção da mesma. O processo de cancelamento leva dez dias úteis 
para ser produzido. Após essa data é que ocorrerá a cobrança de débitos ou a devolução de 
créditos; 

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

particulares do CLIENTE, sejam eles quais forem, será cobrado um valor de 30% do valor restante 

do plano contratado, taxa de custódia de cheques e taxa de matrícula (caso tenha sido concedido 

desconto na compra do plano). O pedido de cancelamento só será acatado após entrega do Termo 

de Cancelamento. A Academia não ressarcirá valores cobrados antes do período de entrega do 

Termo de Cancelamento do CLIENTE. 

NOTA: Para efeito de transferência de plano, será cobrado um valor de 50,00 por transferência. 
7. Após 30 dias de mora e ou inadimplência o ALUNO terá sua matrícula cancelada automaticamente; 
8. A taxa de matrícula do ALUNO sobrevive até 30 dias após o término da prestação de serviço. Se o 

ALUNO não renovar seu plano neste período, cobrar-se-á nova taxa; 
9. O Plano Mensal inclui um mês de prestação de serviços sem direito a período de férias; 
10. O Plano Trimestral inclui três meses de prestação de serviço e férias de 7 dias em um único 

período; 
11. O Plano Semestral inclui seis meses de prestação de serviço e férias de 15 dias em um único 

período;  
12. O Plano Anual inclui 1 ano de prestação de serviço e férias de 30 dias em até dois períodos de 15 

dias; para os alunos da Musculação convencional (GTP), é dado o direito também de um 
trancamento de no mínimo 1 mês e no máximo 1 ano, para os alunos do Grupo reduzido também é 
reservado esse direito, porém no retorno as aulas, não garantimos que seu horário original esteja 
disponível, assim sendo, o aluno deverá escolher um novo horário disponível, para o trancamento é 
necessário fazer a solicitação por escrito na secretaria e não serão aceito afastamentos retroativo. 

13. O ALUNO é obrigado a realizar anualmente uma Avaliação Física preliminar na própria QUALITY 
LIFE ou outra entidade a ser reconhecida pela ACADEMIA; 

14. O ALUNO deverá apresentar, independentemente de realizar Avaliação Física, num prazo de 30 
dias, uma Avaliação Médica assinada por um médico responsável, liberando-o para atividade física 
intensa. Caso não o entregue, este instrumento isenta a QUALITY LIFE de qualquer 
responsabilidade; 
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15. A QUALITY LIFE poderá efetuar alterações nos seus horários, professores e/ou aulas, se for 
necessário, comunicando o ALUNO com cartazes colocados no quadro de avisos; 

16. O Acesso do ALUNO nas dependências da QUALITY LIFE será realizado através de carteirinha, 
leitura biométrica ou número de matrícula, itens adquiridos no ato da matrícula. O acesso sem um 
desses itens dependerá de consulta prévia, devendo o aluno a apresentar o documento de 
identidade na recepção. Será cobrada uma taxa adicional em caso de segunda via da carteirinha; 

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

18. O ALUNO 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; 

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

20. A QUALITY LIFE não se responsabilizará por objetos deixados dentro ou fora dos armários ou 
guarda-volumes e nem por veículos estacionados em frente à Academia ou na região; 

21. O ALUNO deverá pagar os serviços contratados, mesmo necessitando faltar por motivo justificável 
ou mediante apresentação de atestado de qualquer natureza; 

22. O ALUNO que pratica Aulas Individuais duas vezes por semana, tem o direito de reposição de 2 
(duas) aula por mês, sendo esta marcada no prazo de até de 15 dias após a aula perdida, desde 
que avisada sua ausência com 5 horas de antecedência, na Secretaria; 

23. O ALUNO que pratica Aulas Individuais três ou mais vezes por semana, tem o direito de reposição 
de 3 (três) aulas por mês, sendo esta marcada dentro de 15 dias após a aula perdida, desde que 
avisada sua ausência com 5 horas de antecedência, na Secretaria; 

24. O ALUNO que pratica Aulas em Grupo, Aulas de Corrida ou Academia Convencional não tem direito 
a reposição de aulas, mesmo que seja falta por motivo justificável ou mediante apresentação de 
atestado de qualquer natureza; 

25. Caso o pagamento seja feito pelo sistema de Crédito Recorrente, o plano terá o prazo mínimo 
estabelecido no ato do contrato e após isso, o prazo do contrato passa a ser indeterminado. Caso o 
ALUNO não queira mais utilizar os serviços, ele deverá fazer o requerimento do cancelamento com 
um prazo anterior de 45 dias, devido ao procedimento da operadora do cartão. 

26. Os planos são pessoais e intransferíveis, inclusive valores de ressarcimento. 
27. O ALUNO deverá seguir as regras de conduta, os horários de funcionamento e os demais avisos 

que forem fixadas no quadro de avisos; 
28. Fica eleito o Foro da cidade de São Paulo para dirimir qualquer dúvida quanto ao presente contrato. 

 
DADOS DO PLANO 

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

Plano: 

Consultor(a): Vencimento: 
             

CHEQUES 

Data Nº Valor  Data Nº Valor 

       

       

       

       

       

       
 

DINHEIRO  BOLETO / CARTÃO 

  Data Forma Parcelas Valor Autorização 

      

 
São Paulo, _____ de _______________ de ________. 
 
 
 

__________________________________________ 

ALUNO 


