
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

 

Para ingressar no recinto da Ren9ve Academia, o CLIENTE deverá estar devidamente vestido e 
calçado, com as seguintes condições: 
 Com camisas ou camisetas cobrindo o dorso do seu peito. 
 Com bermudas e calções (é vedado o uso de calças ou bermudas jeans ou de brim) 
 Com os pés calçados de tênis (é vedado o uso de chinelos, sandálias, sapatos, mocassins, ou 

calçados do gênero ou pés descalços na musculação, spinning ou ginástica) 
 Em todas as aulas, o uso de toalha é aconselhável. 
 Estar sempre com sua situação regularizada junto à secretaria. 
 Informar à secretaria todas as vezes que houver modificações de endereço, telefone, etc. 
 Bolsas e mochilas de quaisquer tamanhos devem ser colocadas apenas no armário. 

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 Ren9ve Academia, deverá ressarcir a mesma. 
 
Ao aderir ao contrato dos planos da Ren9ve Academia, você concorda com a observância das 
seguintes normas: 

1- Realizar sua avaliação antes de iniciar suas atividades. 
2- Apresentar exame médico antes de iniciar qualquer atividade física. Este exame deverá ser 

renovado a cada 6 meses. 
NOTA: A Academia não se responsabilizará por extravio de documentos dentro das suas 

dependências. 

3- É terminantemente proibido o ingresso de pessoas portando armas de fogo no interior da 
Ren9ve Academia. 

4- Não é permitida a entrada de pessoas abaixo de 14 anos, sem o acompanhamento e 
consentimento dos pais ou responsáveis legais.  

5- É proibida a entrada de animais na academia. 
6- Os boxes/cabines de banho localizados no interior dos vestiários são de uso individual. 
7- Não é autorizado fumar ou ingerir bebida alcoólica no interior do recinto. 
8- Não é permitido permanecer sentado nos equipamentos enquanto não estiver treinando. 
9- É proibida qualquer conduta contrária à moral e aos bons costumes, como soltar ou bater 

os pesos no chão, gritar, utilizar palavras de baixo calão e etc. 
10- Não é permitido perturbar ou utilizar de atitudes agressivas com outros clientes ou com 

funcionários da Ren9ve Academia. 
11- O usuário dos serviços deve utilizar adequadamente os serviços, equipamentos e bens da 

Ren9ve 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. 

12- Na hipótese de haver espera para utilização dos aparelhos ergométricos, deverá ser 
respeitada a utilização máxima de 30 (trinta) minutos por usuário conforme a orientação do 
treinador (Educador Físico). 

13- Para a utilização dos armários, se disponíveis, o usuário dos serviços, por questões de sua 
própria segurança e inviolabilidade do armário, deverá utilizar cadeado de sua propriedade 
e preferência. Fica a Ren9ve Academia isenta de qualquer responsabilidade caso tal 
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procedimento não seja obedecido (a não utilização ou a utilização de outro tipo de material 
para fechamento do armário) 

14- O usuário dos serviços está sujeito à disponibilidade de vagas para a utilização de 
equipamentos ergométricos (esteiras, elípticos etc), aparelhos de musculação e acessórios. 

15- A Ren9ve Academia poderá permitir a atuação de personal trainers contratados pelos 
usuários dos serviços, desde que devidamente cadastrados junto à Ren9ve Academia 
exclusivamente para fins de identificação e registro de dados, não significando qualquer 
recomendação da qualidade do trabalho desses profissionais nem implicando qualquer 
responsabilidade da Ren9ve Academia, sendo eles contratados por conta e risco dos 
usuários dos serviços. Não será permitida, em hipótese alguma, a atuação do usuário dos 
serviços de forma a caracterizar trabalho como instrutor e/ou “personal trainer”. 

16- A Ren9ve Academia funcionará durante os 12 (doze) meses do ano nos horários divulgados 
no website e na recepção de cada unidade. A academia fecha nos feriados memoráveis 
federais, estaduais e municipais, com possíveis emendas. 

17- Se por alguma razão a Ren9ve Academia precisar desativar suas dependências por motivo 
de manutenção ou ampliação, fica assegurada automaticamente, a prorrogação do plano 
por um período igual ao da desativação, ou a rescisão do contrato pelo usuário dos serviços, 
sem aplicação de multa por cancelamento. 

18- Toda e qualquer sugestão, reclamação ou alteração deverá ser encaminhada, por meio do 
campo CONTATO do site, à Administração, que analisará cada caso conforme critérios 
estabelecidos pela Direção. 

19- Os casos omissos neste regulamento deverão ser analisados pela Direção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


