TERMOS DE USO
CONDIÇÕES GERAIS :
A REDE RADICAL FITNES tem como objetivo oferecer aos seus alunos todos os
recursos disponíveis em qualquer unidade da rede, para que estes possam desenvolver
suas capacidades físicas atendendo às suas necessidades e contribuindo para uma
melhor qualidade de vida. Este instrumento regula a contratação, pelo aluno, do
direito de utilização dos serviços e instalações da ACADEMIA, que é composta por
atividades de musculação e ginastica (fitness), conforme os seguintes termos e
condições:
PLANOS
1. Os planos da REDE RADICAL FITNESS são: PLANO MASTER, PREMIUM E
EMPESARIAL, todos com vigência mensal.
2. A academia poderá fazer promoções, a qualquer momento, pelo período que
lhe convier, não acarretando direito adquirido ao contemplado.
3. Os planos tem validade pelo prazo estipulado. Após o vencimento deverá ser
efetivado novo pagamento, nas condições do momento e dentro das regras
atuais
4. A academia poderá efetuar as alterações necessárias nos seus horários,
professores e/ou aulas, dependendo de sua necessidade.
HORARIO DE FUNCIONAMENTO
A academia funcionará de segunda a sexta das 5h às 22h e aos sábados das 8h
às 19h .
ACESSO
O acesso às dependências da academia será realizado através do sistema
informatizado. Não é permitida a entrada de acompanhantes nos espaços restritos aos
alunos, mesmo se tratando de menores de idade (bebês e crianças). Por motivos de
segurança, é proibida a permanência de crianças nas dependências da academia e
salas de ginástica. O aluno e os acompanhantes menores de 8 (oito) anos de idade, não

sócios não poderão frequentar as demais dependências da rede, exceto em eventos
autorizados pelo departamento de Esportes com acompanhamento do professor.
PAGAMENTO
Os pagamentos deverão ser feitos de acordo com a opção do aluno com
vencimento mensal. No caso de inadimplência, o acesso será suspenso até efetivo
pagamento.
REAJUSTE ANUAL
O reajuste das taxas dos planos ocorrerá uma vez ao ano, em porcentagem a
ser estabelecida pela Diretoria Executiva da REDE RADICAL FITENESS.
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, que
estejam em desacordo as normas Estatutárias, Regimentais e de Procedimento da
REDE RADICAL FITNESS, ou que de alguma forma cause perturbação ao ambiente, aos
funcionários, instrutores, professores ou frequentadores, como, exemplificativamente:
1. A comercialização de produtos ou serviços nas dependências da academia;
2. O uso inadequado ou impróprio dos equipamentos;
3. Atos ou atitudes que perturbem outros alunos e que pelos mesmos sejam
repelidas;
4. Atitudes agressivas com outros alunos ou com funcionários da academia.
As condutas acima elencadas e outras que a REDE, considerar inadequadas e
proibidas, serão passíveis a punição de advertência e nos casos mais graves no
cancelamento do plano.
É vedado ao aluno retirar equipamentos ou qualquer outro bem de propriedade
da REDE de suas instalações. O aluno deve zelar e utilizar adequadamente os
equipamentos e bens da REDE ficando obrigado a reparar quaisquer danos por ele
causados, por dolo ou culpa (imprudência, imperícia ou negligencia) a equipamentos

funcionários e/ou terceiros, podendo ter as suas atividades suspensas até a efetiva
reparação do dano.
Não será permitida, em hipótese alguma, a atuação do aluno de forma a
caracterizar trabalho como instrutor e/ou Personal trainer. É vedada a entrada e a
circulação de animais na academia. É proibida a utilização das partes comuns da
academia, 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 da Diretoria Executiva. Proibido o uso de calça jeans,
bermuda jeans ou sarja, calça e camisa social. Não é permitido fumar ou ingerir bebida
alcoólica no interior da academia de musculação e durante as aulas de fitness. É de
responsabilidade do aluno manusear e guardar os acessórios utilizados durante sua
permanência na sala de musculação e nas aulas de fitness. Em caso de acidente com o
aluno, a academia responsabiliza-se pelos primeiros socorros e contato imediato com
os seus familiares/responsáveis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
As normas constantes nos avisos e orientações fixados no interior das
instalações da academia, que não estiverem contempladas neste instrumento, passam
a fazer parte integrante do mesmo, e o seu não cumprimento poderá acarretar na
rescisão antecipada do plano.

