TERMO DE USO DO FIT60

Através deste instrumento o FIT60 regula a contratação, pelo aluno, do direito de utilização
dos serviços e instalações do FIT60, conforme os seguintes termos e condições:

DA INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser efetuadas presencialmente na unidade de interesse do FIT60, para
efetivar a compra é preciso selecionar o plano que melhor lhe atende. Após finalizar o
cadastro, iremos cadastrar seus dados do cartão de crédito no nosso sistema que é
totalmente seguro.

DOS SERVIÇOS

Aulas do Método Exclusivo FIT60: O FIT60 disponibiliza salas e equipamentos para a
prática de exercícios físicos, conforme plano escolhido.

REGRAS E REGULAMENTOS DAS AULAS

Agendamentos: O aluno ao contratar o plano, poderá reservar seu horário diretamente no
nosso aplicativo desde que tenham turmas disponíveis, ou seja, que ainda não estejam com
o total máximo permitido.

Cancelamentos: O aluno poderá alterar ou cancelar sua aula agendada com até 2 (duas)
horas de antecedência, caso isso não ocorra, a aula será perdida.

Ausência: Aulas perdidas por falta de comparecimento não terão qualquer reembolso,
independentemente do motivo.

Horário das aulas: A tolerância de atraso para o aluno ingressar nas salas onde acontecem
as aulas, com horários pré-estabelecidos é de, no máximo 8 (oito) minutos.

RESPONSABILIDADES

Ao aceitar o presente termo o aluno declara plena ciência de todas as normas, regras e
instruções, e também que se inscreve voluntariamente para praticar exercícios físicos. E
ainda, reconhece que existem riscos como ferimentos leves, contusões, entorses e até
mesmo acidentes mais graves como pancadas, lesões e contusões inerentes de qualquer
atividade física, isentando o FIT60 de qualquer acidente que possa ocorrer durante os
treinos.

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 do FIT60, aos funcionários, instrutores,
professores ou frequentadores, como, exemplificativamente:

1. a) A comercialização de produtos ou serviços nas dependências do Estúdio;
2. b) O uso inadequado ou impróprio dos equipamentos;
3. c) Atos ou atitudes que perturbem outros clientes, e que pelos mesmos sejam
repelidas;
4. d) Atitudes agressivas com outros clientes ou com funcionários do Estúdio.

Além das condutas acima referidas, reserva-se ao FIT60 o direito de considerar como
inadequadas e proibidas outras condutas que não estejam de acordo com o objeto deste
instrumento.

É vedado ao aluno retirar equipamentos ou qualquer outro bem de propriedade do FIT60 de
suas instalações.

O aluno deve zelar e utilizar adequadamente os equipamentos e bens do FIT60 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.

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 do Estúdio, isentando o FIT60 de responsabilidades sobre qualquer
problema causado dentro de suas dependências em razão das circunstâncias acima.

CESSÃO DE DIREITO DE USO

O aluno que não pretender mais utilizar seu plano poderá ceder o direito de utilização dos
serviços e instalações do FIT60 para outra pessoa, mediante requisição por escrito, desde
que já tenha efetuado previamente o pagamento do plano, possuindo assim o crédito a ser
utilizado. O contratante do plano NÃO deixará de ser o responsável financeiro pelo plano,
sendo que TODOS os pagamentos devidos continuarão sob sua responsabilidade.

Na cessão de direito de uso, o aluno a quem for concedido o direito fará jus à utilização dos
dias vincendos, considerando tal período como a diferença entre a quantidade de dias
decorridos desde o início da vigência do plano e o período total inicialmente contratado.

Caso a pessoa que recebeu o direto de cessão de uso já seja aluno matriculado no FIT60,
deverá cumprir seu pacote até o final e somente depois passará a usufruir o direito de uso
cedido, sendo-lhe creditadas o tempo de contrato vincendo do cedente e vedado efetuar
nova cessão de direito de uso das sessões recebidas.

Caso a pessoa que vier a receber o direito de cessão de uso não seja aluno matriculado no
FIT60, ficará ela obrigada a cumprir todas as normas do Estúdio.

O FIT60 não interfere e intermedia a CESSÃO DE DIREITO DE USO e está isenta de
qualquer responsabilidade no acordo entre as partes.

RESCISÃO E DEVOLUÇÃO

Os planos comprados no FIT60 possuem um prazo de validade conforme contratado a
contar do início da compra. Em caso de desistência, o contratante tem direito de receber
80% do valor restante do contrato, salvo respectivo mês de desistência.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O aluno AUTORIZA, expressamente a utilização de sua imagem (sem fins lucrativos), que
passa a fazer parte integrante deste termo, para ser veiculada / utilizada em divulgações
impressas, redes sociais e site do FIT60.

As normas constantes dos avisos e orientações afixados no interior das instalações do
FIT60, que não estiverem contemplados neste instrumento, passam a fazer parte integrante
do mesmo, sendo certo que o seu não cumprimento poderá acarretar na rescisão
antecipada ou a não renovação do mesmo.

Toda e qualquer sugestão, reclamação ou alteração deverá ser encaminhada, por escrito, à
Administração, que analisará cada caso conforme critérios estabelecidos pela Direção.

Os casos omissos neste regulamento deverão ser analisados pela Direção.

ACEITE DO TERMO

Ao fechar um plano com o FIT60, o ALUNO declara estar de acordo com as normas e
condições apresentados por este termo.

EQUIPE FIT60

contato@fit60.com.br

