
  

 

  

 

REGULAMENTO INTERNO DA ACADEMIA 
 

1.O acesso à ACADEMIA somente será permitido ao USUÁRIO, que 
deverá contar com idade mínima de 12 anos para matricular-se na 
ACADEMIA e que esteja em dia com os pagamentos do plano 
contratado e sujeitar-se-á a prévia consulta, mediante a tecnologia 
disponível na recepção da ACADEMIA, podendo ser exigida a 
apresentação de documento de identificação, não sendo a ACADEMIA 
responsável por eventuais demoras na liberação do acesso. 
2.Poderão participar do programa INFANTIL, nas unidades que este 
programa for disponibilizado, as crianças com idades entre 3 e 12 anos, 
sendo que as crianças de 3 a 8 anos deverão estar, obrigatoriamente, 
acompanhadas por pessoa responsável, previamente informada, e 
mediante assinatura do termo de responsabilidade correspondente. 
3.Os usuários dos planos da ACADEMIA poderão utilizar-se do espaço 
KIDS ROOM, nas unidades em que houver, permitido somente para 
crianças menores de 12 anos e desde que se subordinem e respeitem 
o regulamento próprio do KIDS ROOM. Não será permitida a entrada 
ou permanência de menores de 3 anos no espaço KIDS ROOM sem 
acompanhamento de pessoa responsável, sendo que os menores de 12 
anos deverão permanecer nesta área exclusiva para crianças, não 
podendo circular nem permanecer nas demais áreas.  
4.É vedado o acesso às aulas e à musculação sem que o USUÁRIO esteja 
adequadamente trajado, inclusive com o uniforme, vestimenta ou 
calçado pertinentes a cada atividade, não sendo permitido o ingresso 
no respectivo recinto após 5 (cinco) minutos dos inícios das aulas de 
BIKE e 10 (dez) minutos para as demais; não deverá, ainda, ausentar-
se antes do término das aulas, por razões técnicas, didáticas e de 
segurança, salvo em casos de força maior. Também não será permitida 
a circulação nos recintos da ACADEMIA de usuários com trajes ou 
vestimentas consideradas inadequadas ou suscetíveis de afetar o 
decoro, a moral e os bons costumes.  
5.Quaisquer atos atentatórios ao pudor, à moral pública, agressões 
físicas, ofensas de qualquer natureza moral ou que possam perturbar 
o bom desenvolvimento das aulas, as práticas desportivas ou a 
harmonia entre os demais frequentadores e/ou funcionários 
implicarão na imediata expulsão dos praticantes destes atos do recinto, 
ficando reservado à Gerência ou a Diretoria da ACADEMIA a faculdade 
de suspender ou cancelar o Plano ao qual esteja vinculado o infrator, 
sem prejuízo da adoção das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis. 
6. Se, por qualquer motivo, a ACADEMIA ficar impossibilitada de 
prestar o serviço contratado durante a vigência do plano, ficará 
automaticamente assegurado ao USUÁRIO o direito de utilizar todo o 
período remanescente em outra academia "Runner" indicada pela 
ACADEMIA.  
7.É expressamente proibido fumar nas dependências da ACADEMIA, 
bem como utilizar telefone celular durante as aulas.  
8.Somente será permitida a execução da atividade de "personal 
training" (treinamento particular) no interior da ACADEMIA quando 
forem ministradas por professores da equipe RUNNER PERSONAL 
devidamente cadastrados e credenciados pela DIRETORIA TÉCNICA da 
ACADEMIA. É vedada a prática de "personal trainer" quando se tratar 
de qualquer outra situação diferente da determinada nesta cláusula, 
como por exemplo: usuário ministrar treino para outro usuário; 
professor treinar com usuário fora do horário de trabalho; ou qualquer 
outro tipo de instrução que caracterize treinamento particular.  
9.A Gerência da ACADEMIA fixará, a seu exclusivo critério, a escala de 
aulas, determinando as alterações e modificações pertinentes, 
mediante avisos e editais publicados semanalmente. A ACADEMIA 
reserva-se o direito de incluir, excluir e/ou alterar a escala de aulas, 
eventos, horários e/ou professores sem aviso prévio. A quantidade, os 
horários e as modalidades das atividades oferecidas são diferentes 
para cada empresa que opera sob a marca RUNNER.  
10.O USUÁRIO que praticar qualquer ato que resulte em prejuízo à 
ACADEMIA, responderá pelos danos causados, ficando a critério da 
Gerência a possibilidade de suspender o direito de frequência aos 
recintos da ACADEMIA, até a efetiva reparação do dano. É dever do 
USUÁRIO zelar pelos materiais e equipamentos da ACADEMIA, não 
podendo sob hipótese nenhuma retirá-los do estabelecimento. 

11.A ACADEMIA poderá disponibilizar aos seus alunos armários 
individuais para a guarda de seus pertences, devendo o USUARIO 
utilizar-se de cadeado para trancá-lo. Em hipótese alguma, a 
ACADEMIA será responsabilizada por objetos, valores, documentos ou 
quaisquer outros bens, pertencentes ao(s) usuário(s), convidado(s) ou 
frequentador(es), ainda que deixados nos vestiários e demais 
dependências da ACADEMIA ou sob as vistas dos funcionários, que 
igualmente, ficarão eximidos de responder por eventuais furtos, 
perdas ou extravios. Armários que estiverem trancados ao término das 
atividades regulares da ACADEMIA serão abertos e os respectivos 
pertences guardados na recepção ou gerência da unidade.  
12.O USUÁRIO matriculado no plano Platinum, que dá acesso a mais de 
uma unidade, poderá frequentar as unidades Campinas, Granja Viana, 
Freguesia, Itatiba, Leopoldina, Jundiaí, Mooca, Saúde, São Caetano, São 
Jose dos Campos, Mogi das Cruzes e Indaiatuba. Constituem-se partes 
integrantes deste Regulamento Interno: as Normas de Utilização dos 
aparelhos de musculação e cárdio-fitness expostos na área de 
musculação da ACADEMIA, os Regulamentos Específicos de cada 
modalidade expostos nas suas dependências, Murais de Comunicação, 
bem como as tabelas de preços e planos divulgados pela tesouraria.  
13. Para a prática da natação ou atividades aquáticas será obrigatória 
a apresentação de Exame Dermatológico. Para garantir a segurança do 
USUÁRIO, a ACADEMIA se reserva no direito de recusar exames e 
proibir a prática dentro de suas instalações, se não atendidas essas 
exigências.  
14 O USUÁRIO é responsável pela veracidade das declarações e 
informações sobre seu estado de saúde passadas à ACADEMIA, 
assumindo toda e qualquer responsabilidade pela prática de atividades 
físicas realizadas dentro das instalações da ACADEMIA. Aos usuários de 
atividades aquáticas, bem como aos usuários das piscinas recreativas, 
também é obrigatório o exame dermatológico válido por 6 meses.  
15.A Orientação Funcional visa verificar a aptidão genérica e a 
capacidade para a prática de exercícios físicos, bem como baliza o 
treinamento do USUÁRIO. 
16.No caso de qualquer acidente, havendo necessidade de socorros 
médico-hospitalares urgentes, o USUÁRIO autoriza a ACADEMIA a 
proceder ao encaminhamento para o devido atendimento, ficando 
todas as despesas que se fizerem necessárias, única e exclusivamente, 
a cargo do próprio USUÁRIO.  
17.O USUÁRIO declara conhecer os benefícios e os riscos inerentes à 
prática desportiva e isenta a ACADEMIA da responsabilidade por 
qualquer dano causado por uso inadequado de seus equipamentos e 
infraestrutura, assim como por participar de atividades incompatíveis 
com seu nível de aptidão física realizada em desacordo com a 
orientação da equipe técnica. 
18.É expressamente proibida a entrada de animais nas dependências 
da ACADEMIA.  
19.O USUÁRIO autoriza a equipe da ACADEMIA a contatá-lo via e-mail 
e/ou telefone para eventuais acompanhamentos de treinamento e 
para divulgação de novos produtos e promoções. Essa autorização é 
outorgada por tempo indeterminado e, caso o USUÁRIO não queira 
mais esse serviço, deverá informar formalmente a ACADEMIA.  
 
 
O USUÁRIO DECLARA TER LIDO E RECERÁ CÓPIA DESTE 
REGULAMENTO POR EMAIL E QUE TODAS AS SUAS DÚVIDAS COM 
RELAÇÃO AOS SEUS TERMOS FORAM SANADAS 
SATISFATORIAMENTE, ESTANDO DE PLENO ACORDO COM ELES, 
OBRIGANDO-SE POR CONSEGUINTE, A RESPEITÁ-LOS E CUMPRI-LOS 
DE FORMA INTEGRAL. 
 
 

 


