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Regras para Uso do Estacionamento 
A) Estacione o seu veículo nos lugares demarcados; 
B) O estacionamento é rotativo, portanto, as vagas são ocupadas de acordo com as disponibilidades no momento, não 
havendo vagas fixas. O critério de ocupação atende a ordem de chegada. 
C) Será permitido acesso ao estacionamento entre as 06h (seis) e permanência até as 22h (vinte e duas); 
D) O sistema de monitoramento é para a segurança das pessoas, estrutura e objetos que compõem o imóvel. 
E) A Associação não se responsabiliza por: 
1 - Danos materiais ocasionados por terceiros, incêndio ou roubo do veículo; 
2 - Objetos de qualquer espécie, natureza, volume e valor, eventualmente deixados dentro do veículo; 
3 - Possíveis ou prováveis consequências decorrente do extravio ou perda das chaves. 
F) São passíveis de penalidade com perda total ou parcial do direito ao uso do estacionamento: 
1 - Estacionar o veículo em local indevido, como áreas para uso exclusivo de idosos e deficientes físicos, calçadas, local 
que impeça a saída ou passagem de outros veículos, fora dos locais demarcados; 
2 - Desobedecer à sinalização implantada ou transitar em sentido oposto ao estabelecido oferecendo risco de acidentes; 
3 - Dirigir acima de 20 Km/H, colocando em risco a segurança das pessoas no local e do próprio condutor; 
4 - É proibida a permanência de veículos no estacionamento sem que o proprietário seja aluno e esteja frequentando as 
aulas no recinto da associação. 
G) Os casos não previstos serão analisados pela Diretoria (conselho das irmãs). 

Normas de Utilização dos Serviços 
É expressamente proibida qualquer conduta do aluno que não esteja de acordo com o objeto deste instrumento, que seja 
contrária à moral e aos bons costumes ou que, por qualquer forma, cause perturbação ao ambiente da CONTRATADA, aos 
funcionários, instrutores, professores ou frequentadores, 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, 
(IV) atitudes agressivas com outros clientes ou com funcionários da academia. 
 
Além das condutas acima referidas, reserva-se a CONTRATADA o direito de considerar como inadequadas e proibidas 
outras condutas que não estejam de acordo com o objeto deste instrumento.  
 
Somente estão autorizados a exercer a atividade de personal trainer, os profissionais que sejam funcionários da academia 
HYDROFIT, sendo a contratação realizada diretamente com o professor (personal trainer). 
 
É vedado ao aluno retirar equipamentos ou qualquer outro bem de propriedade da CONTRATADA de suas instalações. 
 
O aluno deve zelar e utilizar adequadamente os equipamentos e bens da CONTRATADA, 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. 
 
OS DANOS DE QUALQUER NATUREZA DECORRENTES DE ATIVIDADES EXECUTADAS SEM A SOLICITAÇÃO DE 
ORIENTAÇÃO OU COM INOBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES DOS PROFESSORES DA CONTRATADA NÃO SERÃO 
DE RESPONSABILIDADE DA MESMA E CARACTERIZARÃO CULPA EXCLUSIVA DO ALUNO. 
 
O aluno que cometer qualquer atitude, ofensa, agressão física e demais atos que infrinjam a lei e/ou que resultem em 
prejuízo para a academia, deverá ressarcir a mesma. 
 
É vedada a entrada e a circulação de animais na academia. 
 
É proibida a utilização das partes comuns da academia, inclusive estacionamento, para a distribuição de propostas 
comerciais, folhetos, peças promocionais, cupons e expedientes deste gênero. São igualmente vedadas realizações 
públicas, demonstração com mercadorias, propaganda com cartazes ou atividades de vendedores ambulantes, 
anunciadores, aliciadores em geral, rifas e/ou qualquer tipo de angariação de recursos financeiros, seja qual for a natureza 
ou produto, salvo se com autorização prévia e escrita da academia. 
 
Para maior segurança, maior conforto e higiene do aluno, É OBRIGATORIO o uso de toalhas na musculação e nas 
atividades realizadas na piscina touca e, bem como não será permitido o uso de qualquer outro calçado que não seja tênis 
para a prática dos exercícios, salvo em modalidades específicas. 
 
Não é permitido fazer aulas ou circular pela academia sem camisa ou camiseta, salvo o aluno das aulas de Natação ou 
Hidro, durante o trajeto da piscina para o vestiário e vice-versa, nas unidades em que há piscina. 
 
Não é permitido fumar ou ingerir bebida alcoólica no interior da academia. 
 
Não é permitido filmar ou fotografar o interior da academia e das aulas, salvo mediante autorização expressa da Direção. 



 
 
A Contratada, livre de quaisquer ônus para com o Contratante, poderá utilizar-se da sua imagem para fins exclusivos de 
divulgação das suas modalidades e atividades, podendo para tanto, reproduzi-la junto a internet, jornais e todos os demais 
meios de comunicação públicos ou privados. 
A Contratada se reserva o direito de alterações no quadro de horário de aulas, o que será previamente notificado e 
informado aos alunos. 
A tolerância de atraso para o ingresso do aluno nas salas onde estiverem sendo desenvolvidas as atividades físicas com 
horários pré-estabelecidos é de, no máximo 10 minutos. 
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EXAME MÉDICO 
 
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 Academia Hydrofit de 
responsabilidades sobre qualquer problema causado dentro de suas dependências em razão das circunstâncias acima. 
 
Não obstante a declaração de saúde, o aluno deverá, obrigatoriamente, submeter-se à avaliação médica e física antes do 
início de qualquer atividade física, devendo tal exame ser renovado a cada período de 12 (doze) meses, sob pena de 
suspensão do plano até a regularização. O aluno poderá realizar os exames junto a um médico por ele contratado. 
Enquanto não realizado o exame médico ou apresentado atestado, não será permitida ao aluno a utilização de aparelhos 
e/ou a prática de exercícios físicos no interior da academia. 
 
Na hipótese do aluno não renovar seu exame médico, suas atividades físicas serão suspensas até sua regularização. O 
período em que o aluno tiver suas atividades físicas suspensas em razão da não realização do exame não será computado 
para efeitos de prorrogação de seu plano em hipótese alguma.  
 
Se o aluno não for aprovado no exame, serão restituídos integralmente a ele os valores que tiverem sido pagos academia 
Hydrofit. 
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