
 
 

 

 

Termo de Adesão MENSALIDADE 
 

ACADEMIA RAZÕES DO CORPO (endereço e CNPJ da unidade de matricula) prestará ao 

CLIENTE os serviços para a prática de atividades físicas com a coordenação e supervisão 

dos profissionais da ACADEMIA, mediante a adesão por meio do website 

www.razoesdocorpo.com.br às cláusulas e condições estabelecidas neste Termo de 

adesão e matrícula. 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Matrícula: 

 

1. A matrícula é de direito pessoal e intransferível. 

2. O aluno declara neste ato estar apto a realizar atividades físicas 

3. O aluno com patologias diagnosticadas ou com idade igual ou superior a 40 anos de 

idade se compromete a apresentar o atestado médico de liberação para atividades 

físicas num prazo de até 30 dias após o início da frequência à academia. 

4. É obrigatório o registro da entrada do aluno com sua digital no leitor ou através da 

liberação do atendente. 

5. Os valores dos planos variam conforme o tempo (mensal, trimestral, semestral ou 

anual) e por quantidade de modalidades (tabela disponível na recepção). 

6. Não será permitida a entrada de alunos com mensalidade vencida há mais de 3 dias. 

7. O aluno tem o prazo de 7 dias a contar da assinatura deste termo, para desistir de 

sua matrícula, devendo solicitar por escrito a devolução dos valores pagos, em 

formulário próprio, na recepção da academia. 

8. No caso acima será descontado da importância paga apenas as diárias usufruídas, 

no valor de R$ 40,00 por dia frequentado conforme extrato da catraca. 

9. Os horários das aulas poderão ser alterados sem aviso prévio. 

10.  A academia poderá reformular estes horários ou substituir professores para 

atender à frequência mínima do número de alunos necessários para preenchimento 

dos horários. 

11. Em caso de má utilização de aparelhos, bem como de outros bens da academia, que 

por ventura forem danificados, o aluno ficará imediatamente obrigado a repará-los. 

12.Durante o período de Pandemia – COVID 19 -  os treinos serão de 50 minutos; 

13.O uso do ar refrigerado se estringe aos horários citados abaixo:; 



 
 

 

A)Serão ligados somente de 2ª à 6ª: 06h às 0830;  e de 17h;30 ás 20h30; 

B) Sábados ,domingos e horários da semana não citados acima trabalharemos somente 

com ventiladores ligados 

14.O aluno, no caso acima, será suspenso até a conclusão dos reparos necessários. 

15.A conduta dos alunos e colaboradores deve ser regida pelos princípios de ética, 

educação e boa moral. 

16.A academia não se responsabiliza por acidentes ou eventuais lesões decorrentes de 

exercícios físicos realizados sem a orientação dos responsáveis. 

17.A guarda dos objetos pessoais ou de valor é de inteira responsabilidade dos alunos 

não se responsabilizando a Academia pela pe5rda, dano ou extravio destes materiais. 

18.Não é permitida a permanência de crianças na sala de musculação ou ginástica, os 

pais ou responsáveis deverão acompanhar seus filhos até a sala de aula e busca-los no 

término das atividades infantis. 

19.O descumprimento de qualquer uma destas normas implicará o desligamento 

automático do aluno, com a devolução da importância paga, proporcionalmente ao 

período utilizado. 

[   ]  Declaro ter lido, entendido e aceitado as condições acima mencionadas, não podendo alegar 

qualquer desconhecimento quanto ao seu teor. Estou de acordo com o Termo de Adesão e 

ciente da necessidade de apresentar um atestado médico para iniciar minhas atividades na 

academia. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Cliente 

 

  

https://www.bodytech.com.br/Compra/Compra/Cadastro


 
 

 

 

Termo de Adesão Hora 
 

ACADEMIA RAZÕES DO CORPO (endereço e CNPJ da unidade de matricula) prestará ao 

CLIENTE os serviços para a prática de atividades físicas com a coordenação e 

supervisão dos profissionais da ACADEMIA, mediante a adesão por meio do website 

www.razoesdocorpo.com.br às cláusulas e condições estabelecidas neste Termo de 

adesão e matrícula. 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Matrícula: 

 

1. A matrícula é de direito pessoal e intransferível. 

2. O aluno declara neste ato estar apto a realizar atividades físicas 

3. O aluno se compromete a apresentar o atestado médico de liberação para atividades 

físicas, antes do início da frequência à academia.  

4. O aluno com patologias diagnosticadas ou com idade igual ou superior a 40 anos de 

idade se compromete a apresentar o atestado médico de liberação para atividades 

físicas num prazo de até 30 dias após o início da frequência à academia. 

5. É obrigatório o registro da entrada do aluno com sua digital no leitor da catraca de 

entrada, aplicativo RAZÕES DO CORPO e/ou reconhecimento facial e registro de 

saída através de sua senha cadastrada pela secretaria onde realizar a compra; 

6. A modalidade RC Express  a venda por HORA | Pague apenas o que consumir | 

R$7/hora | Valor mínimo de compras: 7h (R$49) | Ginástica e Musculação | Horário 

Livre | Acesso a todas unidades | Pagamento À VISTA (Dinheiro, cartão de débito ou 

cartão de crédito) | Validade das horas: 30 dias a partir da compra, NÃO 

CUMULATIVAS; Com treino de 50  inutos; 

7. O cliente contratante não poderá ser mensalista, se optar por ser horista; 

8. O aluno tem o prazo de 7 dias a contar da assinatura deste termo, para desistir de 

sua matrícula, devendo solicitar por escrito a devolução dos valores pagos, em 

formulário próprio, na recepção da academia. 

9. No caso acima será descontado da importância paga apenas as diárias usufruídas, 

no valor de R$ 40,00 por dia frequentado conforme extrato da catraca. 

10. Os horários das aulas poderão ser alterados sem aviso prévio. 
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11. A academia poderá reformular estes horários ou substituir professores para atender 

à frequência mínima do número de alunos necessários para preenchimento dos 

horários. 

12.Durante o período de Pandemia – COVID 19 -  os treinos serão de 50 minutos; 

13.O uso do ar refrigerado se estringe aos horários citados abaixo:; 

A)Serão ligados somente de 2ª à 6ª: 06h às 0830;  e de 17h;30 ás 20h30; 

   B) Sábados ,domingos e horários da semana não citados acima trabalharemos 

somente com ventiladores ligados 

14.Em caso de má utilização de aparelhos, bem como de outros bens da academia, que 

por ventura forem danificados, o aluno ficará imediatamente obrigado a repará-los. 

15.O aluno, no caso acima, será suspenso até a conclusão dos reparos necessários. 

16.A conduta dos alunos e colaboradores deve ser regida pelos princípios de ética, 

educação e boa moral. 

17.A academia não se responsabiliza por acidentes ou eventuais lesões decorrentes de 

exercícios físicos realizados sem a orientação dos responsáveis. 

18.A guarda dos objetos pessoais ou de valor é de inteira responsabilidade dos alunos 

não se responsabilizando a Academia pela perda, dano ou extravio destes materiais. 

19.Não é permitida a permanência de crianças na sala de musculação ou ginástica, os 

pais ou responsáveis deverão acompanhar seus filhos até a sala de aula e busca-los no 

término das atividades infantis. 

20.O descumprimento de qualquer uma destas normas implicará o desligamento 

automático do aluno, com a devolução da importância paga, proporcionalmente ao 

período utilizado 

[   ]  Declaro ter lido, entendido e aceitado as condições acima mencionadas, não podendo alegar 

qualquer desconhecimento quanto ao seu teor. Estou de acordo com o Termo de Adesão e ciente 

da necessidade de apresentar um atestado médico para iniciar minhas atividades na academia. 

 

                                  CLIENTE 

 

 

https://www.bodytech.com.br/Compra/Compra/Cadastro


 
 

 

Termo de Responsabilidade Covid-19 

ACADEMIA RAZÕES DO CORPO (endereço e CNPJ da unidade de matricula), prestará 

ao CLIENTE os serviços para a prática de atividades físicas com a coordenação e 

supervisão dos profissionais da ACADEMIA, mediante a adesão por meio do website 

www.razoesdocorpo.com.br às cláusulas e condições estabelecidas onde se compromete e 

se responsabiliza a cumprir este Termo de responsabilidade COVID-19. 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Matrícula: 

12. O atendimento deverá ser realizado exclusivamente com horários agendados com 

treinos de 50 minutos; 

13. Não será permitido compartilhamento de aparelhos. 

14. Não será permitido atendimento de pessoas com idade igual e ou maior de 60 anos 

e também  que se enquadram em GRUPOS DE RISCO, pessoas com sintomas com 

síndromes gripais ou que tiveram contato com pacientes suspeito ou confirmados 

com COVID-19; 

15. Não será permitida à permanência de acompanhantes no interior do 

estabelecimento durante o horário de atendimento e do aluno fora de seu horário de 

atendimento; 

16. Obrigações do aluno/clientes: 

a- Uso de máscara facial. 

b- Uso de toalha individual. 

c- Uso de garrafas individuais ou copos descartáveis utilizando somente o 

bebedouro de torneira. 

d- Realizar a higienização com freqüência. 

e- Manter sempre cabelos presos durante as atividades. 

f- Realizar a limpeza e higienização dos aparelhos/equipamentos com álcool e/ou 

álcool gel e toalhas de papel antes de depois do treino. 

g- Não permanecer na academia após o horário agendado para atendimento. 

h- Informar a academia e se ausentar das aulas em caso de sintomas de síndrome 

gripal ou contato com pacientes com suspeita ou confirmados com COVID- 19. 

i- Não será permitido a presença de personal. 

j- O agendamento deverá ser exclusivamente através do site ou aplicativo da 

academia. 



 
 

 

 

17. O agendamento para atendimento deverá ser precedido de manifestação de aceite 

pelo aluno/cliente das regras de funcionamento. 

18. As regras estabelecidas neste artigo aplicam-se igualmente às atividades realizadas 

em ambientes abertos. 

19. A academia estará promovendo cartilha informativa aos usuários alunos/clientes 

através das mídias sociais, TVs internas, rádios internas, aplicativo, cartazes, 

folders, emails e todo e qualquer meio de comunicações possíveis; 

20. Os horários das aulas poderão ser alterados sem aviso prévio. 

21.  A academia poderá reformular estes horários ou substituir professores para 

atender à frequência mínima do número de alunos necessários para preenchimento 

dos horários. 

22. Em caso de má utilização de aparelhos, bem como de outros bens da academia, que 

por ventura forem danificados, o aluno ficará imediatamente obrigado a repará-los. 

23. O aluno, no caso acima, será suspenso até a conclusão dos reparos necessários. 

24. A conduta dos alunos e colaboradores deve ser regida pelos princípios de ética, 

educação e boa moral. 

25. A academia não se responsabiliza por acidentes ou eventuais lesões decorrentes de  

26. O descumprimento de qualquer uma destas normas implicará o desligamento 

automático do aluno, com a devolução da importância paga, proporcionalmente ao 

período utilizado. 

 

 

[   ]  Declaro ter lido, entendido e aceitado as condições acima mencionadas, não podendo 

alegar qualquer desconhecimento quanto ao seu teor. Estou de acordo com o Termo de 

Adesão e ciente da necessidade de apresentar um atestado médico para iniciar minhas 

atividades na academia. 

 

 

                        _____________________________________________________ 

                                                    Assinatura do cliente 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROMOÇÃO RC FÁCIL RECORRENTE GREEN 

Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços de um lado com o promitente 
a empresa ACADEMIA RAZÕES DO CORPO (endereço e CNPJ da unidade de matricula), e de 
outro lado com promitente contratado o Sr(a) 
____________________________________________________________________, residente 
à ________________________________________________________, inscrito no cadastro 
das Pessoas Física do Ministério da Fazenda sob o nº _______________________________, 
carteira de identidade nº______________ ________________. 

PRIMEIRA 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pelo promitente contratado ao promitente 
contratante de PROMOÇÃO RC FÁCIL RECORRENTE GREEN – Ginástica e Musculação 
(horário livre). Com acesso a somente esta unidade da Razões do Corpo (RC São Diogo). 

SEGUNDA 
O valor do presente contrato é de 12(DOZE) parcelas de R$ 79,90 (setenta e nove reais e 
noventa centavos) 

TERCEIRA 
O prazo de duração do presente é de 12(doze) meses, iniciando-se em ____________________ 
de ______________ __________ de _______________ e terminando em 
_____________________ de ______________________ de ________________. 

QUARTA 
Os direitos adquiridos neste contrato são referentes aos meses quitados e intransferíveis a outras 
pessoas, no caso de não serem utilizados pelo aluno. Não é permitido trancamento. 

QUINTA 
Em caso de descumprimento do contrato de 12(doze) a multa será de 10 % (dez por cento) do 
valor total do contrato e ainda o Contratante pagará a diferença dos meses vencidos referente a 
tabela de preço vigente, perdendo o desconto da promoção. 

SEXTA 
Ambas as partes elegem o foro da Comarca de Vitória, Estado do Espírito Santo, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas presente. E pôr estarem em perfeito acordo quanto ao que neste 
instrumento foi lavrado, assinam em duas vias de igual teor e forma juntamente com duas 
testemunhas. 

 

Serra (ES), ___________ de _________________________ de _______________________. 

 

__________________________________________ 

Academia de Ginástica Top Estar Eireli 

___________________________________________ 

Contratante 

 



 
 

 

 

 

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROMOÇÃO RC FÁCIL RECORRENTE BLUE 

Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços de um lado com o promitente 
a empresa ACADEMIA RAZÕES DO CORPO (endereço e CNPJ da unidade de matricula), e de 
outro lado com promitente contratado o Sr(a) 
____________________________________________________________________, residente 
à ________________________________________________________, inscrito no cadastro 
das Pessoas Física do Ministério da Fazenda sob o nº _______________________________, 
carteira de identidade nº______________ ________________. 

PRIMEIRA 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pelo promitente contratado ao promitente 
contratante de PROMOÇÃO RC FÁCIL RECORRENTE BLUE – Ginástica e Musculação 
(horário livre). Com acesso todas unidades da Razões do Corpo. 

SEGUNDA 
O valor do presente contrato é de 12(DOZE) parcelas de R$ 89,90 (setenta e nove reais e 
noventa centavos) 

TERCEIRA 
O prazo de duração do presente é de 12(doze) meses, iniciando-se em ____________________ 
de ______________ __________ de _______________ e terminando em 
_____________________ de ______________________ de ________________. 

QUARTA 
Os direitos adquiridos neste contrato são referentes aos meses quitados e intransferíveis a outras 
pessoas, no caso de não serem utilizados pelo aluno. Não é permitido trancamento. 

QUINTA 
Em caso de descumprimento do contrato de 12(doze) a multa será de 10 % (dez por cento) do 
valor total do contrato e ainda o Contratante pagará a diferença dos meses vencidos referente a 
tabela de preço vigente, perdendo o desconto da promoção. 

SEXTA 
Ambas as partes elegem o foro da Comarca de Vitória, Estado do Espírito Santo, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas presente. E pôr estarem em perfeito acordo quanto ao que neste 
instrumento foi lavrado, assinam em duas vias de igual teor e forma juntamente com duas 
testemunhas. 

 

Vitória (ES), ___________ de _________________________ de _______________________. 

 

__________________________________________ 

Academia de Ginástica Razões do Corpo LTDA ME 

___________________________________________ 

Contratante 

 

 



 
 

 

  

 

 

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços de um lado com o 

promitente a empresa Academia de Ginástica Centro de Bem Estar ltda – me, pessoa jurídica 

de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 18.373.768/0001-76 com endereço 

Av. Braúna, 1000, Bairro: Colina de Laranjeiras – Serra/ES, e de outro lado com promitente 

contratado o 

Sr(a)_____________________________________________________________________, 

residente à ______________________________ _______________________, inscrito no 

cadastro das Pessoas Física do Ministério da Fazenda sob o nº 

_______________________________, carteira de identidade nº_______________________. 

PRIMEIRA 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pelo promitente contratado ao 

promitente contratante de _________________________________________ 

SEGUNDA 

O valor do presente contrato é de R$ _________________________________. 

TERCEIRA 

O prazo de duração do presente é de _________(_____________) meses, iniciando-se em 

_________________ de ____________________________ de _______________________ e 

terminando em ____________________ de ____________________ de 

________________________. 

QUARTA 

Os direitos adquiridos neste contrato são referentes aos meses quitados e intransferíveis a 

outras pessoas, no caso de não serem utilizados pelo aluno. Não é permitido trancamento. 

a) Durante o período de Pandemia – COVID 19 -  os treinos serão de 50 minutos; 

b) O uso do ar refrigerado se estringe aos horários citados abaixo: 

Serão ligados somente de 2ª à 6ª: 06h às 0830;  e de 17h;30 ás 20h30; 

      c) Sábados ,domingos e horários da semana não citados acima trabalharemos somente 

com ventiladores ligados. 

QUINTA 

Em caso de descumprimento do contrato de ___________________ a multa será de 10 % (dez 

por cento) do valor total do contrato e ainda o Contratante pagará a diferença dos meses 

vencidos referente a tabela de preço vigente, perdendo o desconto da promoção. 

SEXTA 

Ambas as partes elegem o foro da Comarca da Vitória, Estado do Espírito Santo, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas presente. E por estarem em perfeito acordo quanto ao que neste 

instrumento foi lavrado, assinam em duas vias de igual teor e forma juntamente com duas 

testemunhas. 



 
 

 

 

Serra (ES), 

___________ de _________________________ de _______________________. 

 

__________________________________________ 

                                                          Academia de Ginástica Centro de Bem Estar 

___________________________________________ 

Contratante 

 


