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Este documento regulamenta a contratação pelo Cliente dos seus direitos e deveres na utilização dos serviços e 
instalações da GYMFLIX Academia, conforme o plano escolhido, de acordo com os termos e condições abaixo.

1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

1.1. A ACADEMIA funcionará, em princípio, nos seguintes horários:

• De Segunda à Sexta-feira, das 06h00 às 22h00;
• Sábado, das 08h00 às 14h00;
• Domingo, das 09h00 às 12h00;
• Nas atividades de Cycle Flix e Studio de Pilates – necessário consultar horários e agendamentos na recepção.

1.2. O fechamento dar-se-á impreterivelmente nos horários acima consignados, não sendo passível de tolerância 
superior a 5 (cinco) minutos, devendo o CLIENTE encerrar seu treino e retirar-se da ACADEMIA ao término de 
seu funcionamento, sob pena de descumprimento contratual.

1.3. A ACADEMIA poderá efetuar as alterações necessárias nos seus horários, professores e/ou aulas, comunicando 
ao CLIENTE, mediante informação prévia aos Clientes com o mínimo de 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência, através de cartazes colocados nos quadros de avisos, site, flyers, mídias internas ou mesmo 
verbalmente.

2. FERIADOS E RECESSOS

2.1. A ACADEMIA se reserva no direito de não abrir em feriados Nacionais, Estaduais, Municipais, Cívicos e 
Religiosos, e recessos de julho (7 dias a serem confirmados), Natal, Ano Novo (14 dias a serem confirmados) 
e Carnaval, não caracterizando tal condição motivo para a rescisão da contratação, até porque o CLIENTE é 
previamente cientificado.

3. NORMAS INTERNAS, COMPORTAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. São condutas, regras e informações gerais aplicáveis a todos os Clientes:

a. A ACADEMIA não se responsabiliza por objetos extraviados em suas instalações ou em veículos 
estacionados no seu pátio ou arredores;

b. A ACADEMIA não se responsabiliza por lesões ou acidentes decorrentes de práticas inadequadas de 
atividades realizadas em dissonância com a orientação dada por sua equipe técnica;

c. É vedada a comercialização feita pelos clientes, sem anuência expressa da Academia, de qualquer tipo de 
produto e/ou serviços nas dependências deste estabelecimento, sujeito à rescisão do contrato tanto do 
vendedor quanto do comprador;

d. No intuito de manter um padrão de qualidade no atendimento aos clientes, todos devem zelar pela 
boa utilização dos equipamentos, bem como dos espaços e objetos pertencentes à ACADEMIA, desta 
maneira, aquele que causar qualquer dano permanente ou parcial, deverá repará-lo;

e. Os CLIENTES deverão usar roupas, calçados e equipamentos adequados à pratica de atividades físicas 
e desportivas, sendo obrigatório para musculação o uso de toalhas, bem como cumprir as normas de 
segurança, previstos neste regimento, avisos e placas de sinalização;

f. Atitudes agressivas com outros clientes ou funcionários poderá levar a rescisão imediata do contrato por 
justo motivo, ficando impedido de frequentar a ACADEMIA;
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g. É expressamente proibido utilizar as dependências da ACADEMIA para colher qualquer tipo de abaixo-
assinados ou realizar reivindicações de qualquer natureza, vez que qualquer reclamação deverá ser 
registrada por escrito, mediante documento entregue na recepção ou administração da academia;

h. É terminantemente proibida qualquer atitude que possa difamar e/ou denegrir a imagem dos Clientes, 
Colaboradores e da própria ACADEMIA. 

i. É proibida a entrada de quem se apresente notoriamente embriagado ou sobre efeito de entorpecentes; 

j. É proibido fumar no interior da ACADEMIA (lei federal no 9.9294, de 15 de julho de 1996); 

k. Menores de 18 anos poderão frequentar a ACADEMIA mediante autorização do pai, mãe ou responsável 
legal, que, ao assinar este termo, responsabilizar-se-á pelo menos durante sua permanência na ACADEMIA 
e responderá solidariamente pelos seus atos e omissões; 

l. É expressamente proibida a presença de animais nas instalações da ACADEMIA; 

m. O CLIENTE que cometer qualquer atitude, ofensa, agressão física dentro da propriedade sede da 
ACADEMIA e demais atos que infrinjam a lei e/ou que resultem em prejuízo para a ACADEMIA terá́ seu 
contrato rescindido por justo motivo e deverá ressarci-la dos danos causados; 

n. É terminantemente proibido o ingresso de pessoas portando armas de fogo, armas brancas e/ou bebidas 
alcoólicas no interior da ACADEMIA; 

o. Em caso de acidentes ou problemas ocasionados por excesso de atividades físicas e/ou inadequada 
execução, em desacordo com as orientações médicas expressas eventualmente prescritas para o Cliente, 
a ACADEMIA estará́ absolutamente isenta de qualquer responsabilidade. 

p. São expressamente proibidas avaliações físicas, prescrições de treinos e/ou orientações nutricionais e/
ou atividades de Personal Trainer que não sejam realizadas por profissionais qualificados e devidamente 
registrados junto aos seus conselhos. Na hipótese desses profissionais não serem contratados pela 
Academia, sua atuação só ocorrerá mediante autorização, tal descumprimento ensejar rescisão por 
justo motivo sem direito a nova contratação, incluindo a atuação de cliente que, de maneira irregular, 
comportar-se de forma a caracterizar o trabalho de Personal Trainer.

q. É proibida a prática de bullying, cyberbullying, racismo, homofobia e quaisquer discriminações por parte 
de todos os Clientes e Colaboradores da ACADEMIA, podendo tal prática ensejar a rescisão do contrato 
por justo motivo. A ocorrência de tais atos deverá ser comunicada à Direção, que tomará as providências 
cabíveis.

r. É regra o CLIENTE guardar os pesos e halteres utilizados.

s. Não utilizar barras e halteres em lugares os quais não são destinados ao seu uso, ou seja, utilizá-los 
somente no espaço reservado aos pesos livres e sempre observar o bom uso dos mesmos, pois não 
será admitido que o CLIENTE jogue pesos e halteres no chão de forma proposital causando assim dano 
material a ACADEMIA.

t. É expressamente proibida a permanência de crianças nas salas de aula, elas devem permanecer apenas 
durante suas atividades na academia e acompanhada de um adulto responsável.

u. A ACADEMIA se exime de qualquer responsabilidade com a criança que seja deixada na academia fora do 
horário de aula, sem a supervisão de um profissional.

v. É expressamente proibida a liberação da catraca para qualquer outro CLIENTE ou visitante ficando o 
CLIENTE sujeito a advertências.

w. É expressamente vedado realizar propagandas políticas ou associativas nas dependências da ACADEMIA.

x. É terminantemente proibida a permanência de menores sozinhos nas dependências da ACADEMIA.
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3.2. O descumprimento a quaisquer regras deste instrumento podem ensejar a rescisão do contrato de prestação 
de serviços firmado com a Empresa, especialmente as cláusulas acima.

4. CONDIÇÕES DE MATRÍCULA, PLANOS E MENSALIDADES

4.1. O CLIENTE fica ciente de que os prêmios ou promoções oferecidos no presente plano são pacotes 
promocionais, os quais não obrigam a ACADEMIA por sua renovação, reservando-se a ACADEMIA o direto 
de retirá-los ou extingui-los dados o seu caráter de excepcionalidade.

4.2. Não é permitida a participação em qualquer modalidade existente na qual não esteja devidamente 
matriculado sem autorização prévia do profissional técnico responsável ou da Administração.

4.3. As promoções como: VIP PASS 05 DIAS, MÊS GRÁTIS, VALORES PROMOCIONAIS ou EM HORÁRIOS 
PROMOCIONAIS não podem ser TRANCADOS, ou REPOSTOS.

5. PARTICIPAÇÃO NAS AULAS E USO DOS EQUIPAMENTOS

5.1. A ACADEMIA poderá impedir a participação de CLIENTE em aula que não lhe seja recomendada pela sua 
avaliação médica, ou ausência de preparo e evolução necessários a sua participação nesta, ou se este não 
estiver devidamente trajado e/ou equipado, quando a aula assim o requerer.

5.2. O CLIENTE deverá zelar pelos bens da ACADEMIA e providenciar, sempre que possível, a higienização e 
organização dos equipamentos e aparelhos usados após o treino por ele realizado.

5.3. Não é recomendado o uso de aparelhos eletrônicos durante as aulas.

5.4. Acompanhantes devem ser apresentados à recepção para liberação de sua entrada, mas não estão 
autorizados a fazerem aulas experimentais sem o devido agendamento prévio para tanto.

5.5. O CLIENTE deve zelar e utilizar adequadamente os equipamentos e bens da ACADEMIA, 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.

5.6. Os danos de qualquer natureza decorrentes de atividades executadas sem a solicitação de orientação ou 
com inobservância das instruções dos Profissionais habilitados da ACADEMIA não serão de responsabilidade 
desta e caracterizarão culpa exclusiva do CLIENTE.

5.7. O atraso máximo permitido para entrada em aula será de 10 (dez) minutos, salvo permissão do professor.

5.8. É terminantemente proibido os CLIENTES treinarem de chinelo, sandália, crocs, papete, calça jeans, bermuda 
jeans e ou similares.

5.9. Para usufruir das aulas coletivas o CLIENTE deve reservar sua vaga de forma pessoal na RECEPÇÃO, respeitando 
o período estipulado pela ACADEMIA para inscrição.

6. SITUAÇÕES MÉDICAS

6.1. O CLIENTE declara ao efetuar sua matrícula 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 de responsabilidades sobre qualquer problema causado dentro de suas 
dependências em razão das circunstâncias acima.

6.2. É dever do CLIENTE informar à ACADEMIA, mediante laudo médico, a existência de doenças congênitas, 
crônicas ou infectocontagiosas, quando adquiridas durante no ato da contratação ou durante a vigência 
deste Instrumento, sob pena de na omissão responder por eventuais danos sofridos.
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6.3. Os prejuízos causados por danos decorrentes da inobservância das orientações fornecidas pelos profissionais 
devidamente habilitados que trabalham na ACADEMIA, caracterizarão culpa exclusiva do CLIENTE, não 
tendo ele direito a pleitear qualquer tipo de indenização ou ressarcimento

6.4. Em casos de acidentes leves ou lesões o cliente AUTORIZA a ACADEMIA a transportá-lo ao centro médico 
mais próximo do qual informe no ato que possua seu convênio, caso o tenha, ou para a rede pública mais 
próxima, correndo toda e qualquer despesa por conta exclusiva do CLIENTE.

6.5. Em casos de mal súbito ou de acidentes mais graves em que o paciente esteja impossibilitado de se manifestar 
e/ou locomover é dever da ACADEMIA comunicar à família e chamar o atendimento de emergência SAMU, 
sendo que a retirada do CLIENTE pela família sem a presença de um médico responsabilidade exclusiva 
desta.

6.6. O CLIENTE deverá, obrigatoriamente, submeter-se à avaliação médica sempre antes do início de qualquer 
atividade, devendo tal exame ser renovado a cada período de 12 (doze) meses, com a devida apresentação 
do pertinente atestado médico liberando-o para a prática de atividade física, nos termos da lei vigente, sob 
pena de suspensão do plano até a regularização.

7. RESCISÃO ANTECIPADA

7.1. O CLIENTE que mantiver conduta em desacordo com o objeto deste instrumento, estará sujeito à rescisão 
antecipada de seu contrato por justo motivo, sem prejuízo de apuração de perdas e danos.

7.2. Para os pedidos de rescisão antecipada, sem justo motivo, o ressarcimento do saldo remanescente dar-
se-á em dinheiro no prazo de 10 (dez) dias para restituições junto à Recepção da ACADEMIA, no mesmo 
prazo a devolução dos cheques não compensados e do saldo do cheque compensado para pagamento da 
respectiva multa, mediante deposito bancário na conta do Cliente informada no ato da rescisão.

8. REAJUSTE ANUAL 

8.1. A tabela de preços dos planos poderá ser reajustada a qualquer tempo, passando a vigorar o novo valor 
quando do vencimento e renovação do contrato pelo CLIENTE.

9. DA UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS E ARMÁRIOS

9.1. Os armários disponibilizados pela ACADEMIA são para uso exclusivo dos CLIENTES, a fim que guardem 
seus pertences durante o seu treino, responsabilizando estes por levarem seus cadeados e providenciarem 
o trancamento dos armários, e o esvaziarem ao final do dia, sob pena de serem abertos e seu conteúdo 
removido sem prévio aviso, sendo, todavia, mantido guardado na Diretoria da ACADEMIA pelo prazo de 30 
(trinta) dias, após isto a ACADEMIA está autorizada a doá-los para instituição de caridade.

9.2. A ACADEMIA não se responsabiliza pela guarda ou conservação de quaisquer bens de propriedades do 
CLIENTE depositados, guardados ou esquecidos em qualquer ambiente da Academia, inclusive vestiário e 
armários.

9.3. É proibido jogar lixo de qualquer espécie, fora dos recipientes coletores.

9.4. Algumas unidades da ACADEMIA (verificar disponibilidade em sua unidade) disponibilizam Estacionamento, 
sem qualquer ônus para os clientes.

9.5. Para as unidades da ACADEMIA que possuírem estacionamento próprio fica ressalvado que não será de 
responsabilidade da ACADEMIA o roubo ou furto de bens e valores deixados no interior dos veículos, assim 
como qualquer dano causado ao veículo.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

10.1. Os Profissionais que estão instruindo as atividades estão aqui para cuidar da segurança e do bem estar físico 
dos CLIENTES da ACADEMIA, por isso respeite-os e acate suas orientações.

10.2. A ACADEMIA se obriga a deixar uma cópia desse regulamento interno nas suas dependências internas, 
estando o mesmo sujeito a alteração sem prévia concordância do CLIENTE.

10.3. Reclamações, elogios, sugestões serão bem-vindas e deverão se postadas na urna que fica na nossa 
recepção,ou envie um e-mail para sac.gfxitajuba@gymflix.com.br.
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Data:

Assinatura:

Eu, , portador da cédula de identidade 

nº  e do CPF nº , na qualidade de CLIENTE 

matriculado da GUIMARÃES FITNESS ACADEMIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF  

sob o n° 35.136.085/0001-14, sediada na Rua Geraldino Campista, 37 – Santo Antônio – Itajubá/MG – CEP: 37503-130, 

declaro estar ciente de todas as normas que compõem o Regimento Interno do Cliente, que li e comprometo-me a 

observá-las de forma integral, sob pena de rescisão contratual em caso de descumprimento.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA


