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NORMAS DE UTILIZAÇÃO CIAFIT ACADEMIA
Ao aderir ao contrato dos planos da CIAFIT ACADEMIA ou Passe Diário, você concorda com a observância
das seguintes normas:
UTILIZAÇÃO E ACESSO
Quando da adesão, o CLIENTE poderá optar, livremente, pela adesão a qualquer dos planos oferecidos pela
CIAFIT, vinculando-se, em qualquer hipótese, às condições de horário e estrutura vinculada a cada um deles,
nos termos a seguir delineados:
- Plano Terrestre: Musculação + Ginástica + Ergometria.
- Plano Aquático: Piscina + Musculação + Ginástica + Ergometria.
- Plano Flex: Em qualquer de suas modalidades, a entrada do CLIENTE na academia será permitida
apenas dentro do período de horário(s) pré-estabelecido(s).
- Plano Natação KIDs: o CLIENTE somente poderá ter acesso e efetivamente utilizar a piscina durante os
horários discriminados no contrato.
- Plano Golden: Piscina + Musculação + Ginástica + Ergometria + Pilates
AVALIAÇÃO FÍSICA E EXAME DERMATOLÓGICO
Os CLIENTES da CIAFIT deverão, obrigatoriamente, submeter-se a avaliação física. Os CLIENTES que
utilizarem à piscina deverão realizar exame dermatológico, renovado a cada período de 06 (seis) meses.
PROFISSIONAIS, DANOS E ACIDENTES
A CIAFIT possui um corpo de profissionais de educação física (graduados, especialistas, mestres e/ou
doutores) à disposição para orientação na utilização de seus equipamentos e realização de exercícios. Danos de
qualquer natureza decorrentes de atividades executadas sem a devida orientação, ou com a inobservância das
cautelas informadas, não serão de responsabilidade da CIAFIT, nem de seus profissionais, caracterizando-se
culpa exclusiva do CLIENTE.
PERSONAL TRAINER
No que diz respeito a contratação de personal trainer pelo CLIENTE algumas normas devem ser obedecidas:
- A contratação deve ser direta entre o CLIENTE e o personal trainer, não havendo qualquer
intermediação da CIAFIT.
- Só serão permitidos personal trainers previamente cadastrados na CIAFIT. O cadastro inclui aprovação
da direção técnica da academia, entrevista, análise de currículo (atualizado e com foto), registro no
CONFEF-CREF, além da disposição de vagas.
OBJETOS E PERTENCES PESSOAIS
A CIAFIT em hipótese alguma se responsabiliza por objetos, valores, documentos ou qualquer bem pertencente
ao CLIENTE, convidados ou frequentadores de outros serviços, ainda que deixados nos vestiários ou
dependências da CIAFIT.
Bens não reclamados dentro do prazo de 30 (trinta) dias serão considerados como abandonados e a CIAFIT
ACADEMIA poderá lhes dar o destino que considerar conveniente.
Os armários fornecidos pela CIAFIT são de uso rotativo e, se disponíveis, deverão ser utilizados pelos
CLIENTES apenas durante o período em que estiverem fazendo uso das dependências da Academia para
prática de atividades físicas. É terminantemente vedada a utilização do espaço para guarda permanente de
objetos.
Os armários que, por qualquer razão, estejam ocupados aos sábados, após o encerramento regular das
atividades, serão esvaziados pela Direção da Academia, identificados com a respectiva numeração do local em
que haviam sido depositados e deixados à disposição do responsável pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Por questões de segurança, recomenda-se que o usuário dos serviços utilize cadeado de sua propriedade para
guardar os bens depositados nos armários. Fica a CIAFIT isenta de qualquer responsabilidade caso tal
procedimento não seja obedecido (utilização de outro tipo de material para fechamento do armário).
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DIREITO DE USO DE IMAGEM
Os registros feitos pelos funcionários e/ou prestadores de serviços da CIAFIT são destinados à promoção da
estrutura da Academia. A cessão de direito de imagem feita pelo CLIENTE corresponde, apenas, na autorização
para que essas fotografias e/ou vídeos nos quais, eventualmente, esteja presente, possam ser publicados, em
qualquer veículo de comunicação. Em nenhuma hipótese a CIAFIT se utilizará da imagem do CLIENTE com
fins propositalmente comerciais, ou para fins ilegais ou imorais.
NORMAS GERAIS
É expressamente proibida qualquer conduta do usuário dos serviços 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 CIAFIT ACADEMIA, aos funcionários ou frequentadores, como,
exemplificativamente:
- a comercialização de produtos ou serviços, lícitos ou ilícitos, nas dependências da CIAFIT
ACADEMIA;
- o uso inadequado ou impróprio dos equipamentos;
- soltar ou bater os pesos no chão, gritar, utilizar palavras de baixo calão etc.;
- atitudes agressivas com outros clientes ou com funcionários da CIAFIT ACADEMIA;
- uso de roupas e calçados inadequados à prática de atividades físicas;
- permanecer sentado nos equipamentos enquanto não estiver treinando;
- comer na área de treinamento;
- É vedada a entrada e a circulação de animais na CIAFIT ACADEMIA;
- Não é permitido circular pela CIAFIT sem camisa ou camiseta;
- Não é permitida a entrada de pessoas abaixo de 18 anos, desacompanhadas dos pais e sem autorização
expressa;
- Não é permitido fumar ou ingerir bebida alcoólica no interior da CIAFIT ACADEMIA;
- É terminantemente proibido o ingresso de pessoas portando armas de fogo no interior da CIAFIT
ACADEMIA;
- Não é permitido filmar ou fotografar o interior da CIAFIT ACADEMIA, salvo mediante autorização
expressa da Direção;
- Os boxes/cabines de banho localizados no interior dos vestiários são de uso individual;
- O usuário dos serviços deve utilizar adequadamente os serviços, equipamentos e bens CIAFIT
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;
- É proibida a utilização das partes comuns da CIAFIT ACADEMIA, inclusive estacionamento, para a
distribuição de propostas comerciais, folhetos, peças promocionais, cupons e expedientes deste gênero.
São igualmente vedados eventos públicos, demonstração de 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 CIAFIT ACADEMIA;
- O usuário dos serviços que praticar, no interior da academia, atos de agressão física, ameaça, venda de
substâncias ilícitas, roubo, furto e outros que configurem ilícitos penais, bem como atos cuja gravidade
justifique tal medida, a critério da CIAFIT ACADEMIA, estará sujeito à rescisão imediata e permanente
do contrato, sem prejuízo das penalidades contratuais aplicáveis e do ressarcimento de perdas e danos;
- O usuário dos serviços que mantiver condutas em desacordo com as obrigações do contrato e deste
instrumento, não abrangidas, estará sujeito a advertência verbal e, no caso de reincidência, à rescisão
imediata e permanente do contrato, sem prejuízo das penalidades contratuais aplicáveis e do
ressarcimento de perdas e danos;
- O usuário dos serviços está sujeito à disponibilidade de vagas para a utilização de equipamentos
ergométricos (esteiras, elípticos etc), devendo respeitar a lista de espera conforme procedimento de cada
unidade. Na hipótese de haver espera para utilização dos aparelhos ergométricos, deverá ser respeitada a
utilização máxima de 30 (trinta) minutos por usuário; e
- O usuário dos serviços que cometer qualquer atitude, ofensa, agressão física e demais atos que infrinjam
a Lei e/ou que resultem em prejuízo para a CIAFIT ACADEMIA, deverá ressarcir a mesma.

