
 
 
 
 

 
 

TERMOS E REGRAS DE USO AQUADEMIC ACADEMIA 
 
Este contrato regula os direitos ao uso dos serviços e 
instalações da Aquademic, pelo contratante, dentro das 
condições observadas nas seguintes normas: 
 
É sumariamente proibida qualquer conduta que 
desrespeite as normas aqui especificadas, que esteja em 
desacordo com a moral e os bons costumes, ou que 
ofendam aos funcionários, frequentadores e mesmo o 
ambiente, como, exemplificativamente: 
 
(I) a comercialização de produtos ou serviços nas 
dependências da academia; 
 
(II) o uso inadequado ou impróprio dos equipamentos; 
 
(III) atos ou atitudes que perturbem outros clientes e que 
pelos mesmos sejam repelidas; e atitudes agressivas com 
outros clientes ou com funcionários da academia; 
 
(IV) O usuário dos serviços que cometer qualquer atitude, 
insulto, violência física ou qualquer ato que infrinja a Lei 
e/ou resultem em prejuízo para a Aquademic, deverá 
indenizar a mesma; 
 
(V) Nenhum aluno está de forma alguma autorizado a 
exercer a função de personal trainer/instrutor, sendo esta 
colocação destinada apenas aos profissionais 
devidamente cadastrados junto à academia; 
 
(VI) É proibido a retirada de equipamentos ou qualquer 
outro bem de propriedade da academia, por alunos, de 
suas instalações; 
 
(VII) O aluno tem o dever de zelar pelos equipamentos e 
utilizá-los adequadamente, ficando obrigado a reparar 
quaisquer danos por ele causados a equipamentos, 
funcionários e/ou terceiros, podendo ter as suas 
atividades suspensas até a efetiva reparação do dano; 
 
(VIII) Não é permitido filmar ou fotografar o interior da 
academia e das aulas, para fins comerciais, salvo 
mediante autorização expressa da Direção. 
 
 
 

RESCISÃO  
(I) O aluno que não cumprir as normas deste instrumento, 
estará sujeito à advertência verbal e, no caso de 
persistência, ao cancelamento de sua matrícula com a 
rescisão antecipada do contrato; 
 
(II) Ocorrendo a rescisão por descumprimento da situação 
descrita acima, a Aquademic fará jus ao recebimento de 
multa de 10% (dez por cento) do valor do saldo a ser 
restituído do plano do aluno. 
 
EXAME MÉDICO  
(I) O aluno declara, neste ato, estar em plenas condições 
de saúde, apto a realizar atividades físicas, e não portar 
nenhuma moléstia contagiosa que possa prejudicar os 
demais frequentadores da academia, isentando a 
Aquademic de responsabilidades sobre qualquer 
problema causado dentro de suas dependências em 
razão das circunstâncias citadas; 
 
(II) O aluno deverá, obrigatoriamente, submeter-se à 
avaliação médica antes do início de qualquer atividade 
física, devendo tal exame ser renovado a cada período de 
12 (doze) meses; 
 
(III) Se o aluno não for aprovado no exame, serão 
restituídos integralmente a ele os valores que tiverem sido 
pagos, exceto o valor do exame médico. 
 
RESPONSABILIDADE POR BENS DE ALUNOS E 
UTILIZAÇÃO DE ARMÁRIOS  
 
(I) A Aquademic NÃO se responsabiliza por perda, dano 
ou extravio de objetos e pertences pessoais ou de valor 
do aluno; 
 
 
(II) A Aquademic disponibiliza para os alunos armários. 
Por questões de sua própria segurança e inviolabilidade 
do armário, deverá utilizar cadeado de sua propriedade; 
 
(III) Após a utilização do armário pelo aluno o mesmo 
devera liberar o armário para que outro aluno possa 
utilizar. Caso isso não ocorra a Aquademic se reserva o 
direito de abrir o armário, retirar os pertences do mesmo e 



guardar pelo prazo de 15 dias. Após esta data será doado 
para uma instituição de caridade. 
 
RESPONSABILIDADE – MENOR 
(I) Os menores de 18 (dezoito) anos assinam este 
instrumento juntamente com seu responsável legal, 
respondendo este solidariamente por todos os seus atos 
ou omissões e autorizando-o a pratica das atividades 
físicas pretendidas. 
 
FUNCIONAMENTO 
(I) A Aquademic funcionará durante os 12 (doze) meses 
do ano nos horários divulgados no website e na recepção. 
Fechando nos feriados memoráveis federais, estaduais e 
municipais, caso em que não caberá ao usuário dos 
serviços extensão do prazo contratual e reposição de 
aulas; 
 
(II) A Aquademic poderá efetuar as alterações 
necessárias nos seus horários, professores e/ou aulas, 
comunicando ao aluno através de cartazes colocados nos 
quadros de avisos. 
 
ACESSO 
(I) O acesso às dependências da Aquademic será 
realizado através de um cartão eletrônico de identificação 
pessoal, intransferível, que deve ser adquirido pelo aluno 
no ato da matrícula e do uso de digitais, previamente 
cadastradas. O acesso sem cartão dependerá de 
consulta prévia, devendo o aluno apresentar documento 
de identificação na recepção da unidade; 
 
(II) È proibida a permanência de crianças nas 
dependências da academia sem acompanhamento dos 
pais ou responsáveis. 
 
TRANSFERENCIAS DE TITULARIDA DO PLANO  
(I) Durante a vigência do presente contrato, caso o 
ALUNO pretenda a transferência da titularidade do plano 

contratado, juntamente com os direitos e obrigações dele 
decorrentes, poderá fazê-lo por uma única vez. A 
solicitação da transferência deverá ser requerida pelo 
ALUNO em formulário próprio, mediante pagamento da 
taxa de transferência no valor de R$ 30,00, apresentação 
do Atestado Médico e aquisição de uma nova carteirinha.  
 
BLOQUEIO 
(I) Se o aluno ficar impossibilitado de frequentar a 
academia por ordem médica, o plano será trancado pelo 
prazo estipulado em atestado médico, desde que o aluno 
apresente a via original, assinado e carimbado com o 
número de inscrição do médico junto, Conselho Regional 
de Medicina, em até 20 (vinte) dias a contar da data em 
que ficou impossibilitada de frequentar a academia. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
(I) Qualquer norma que vier a ser afixada nas 
dependências da academia, que não estiver contemplada 
neste instrumento, passa a fazer parte integrante do 
mesmo, sendo certo que o seu não cumprimento poderá 
acarretar na rescisão antecipada ou na não renovação do 
mesmo; 
 
(II) Toda e qualquer sugestão, reclamação ou alteração 
deverá ser encaminhada por escrito à Administração, que 
analisará cada caso conforme critérios estabelecidos pela 
Direção; 
 
(III) Qualquer caso omisso neste regulamento deverá ser 
analisado pela Direção; 
 
(IV) Na hipótese de haver espera para utilização dos 
aparelhos de Cárdio (Esteiras, Bicicletas e Elíptico), 
deverá ser respeitada a utilização máxima de 30 (trinta) 
minutos por usuário. 

 


