Termos e condições
1.1 - É expressamente necessário o preenchimento do formulário PAR-Q (disponível
no site). Não nos responsabilizamos por eventuais problemas de saúde durante a
realização das aulas.
1.2 - Não é permitida a circulação de veículos, bicicletas, skates, patinetes e similares
na área do estúdio.
1.3 - Não é permitida qualquer intervenção nas dependências e edificação do espaço.
1.4 – Não é permitido estender varais, lonas, toldos ou roupas.
1.5 – Não é permitida a colocação ou distribuição de qualquer propaganda, letreiros,
painéis luminosos pelo espaço, exceto autorizados.
1.6 – Está proibido o porte de armas, facas, objetos cortantes ou contundentes (citar
exemplos: frascos de vidro, abridor de latas, etc).
1.7 – É expressamente proibido o consumo de drogas, utensílios para utilização de
drogas ou substâncias entorpecentes ou de efeitos análogos.
1.8 – Proibido a entrada e permanência de animais de qualquer espécie.
1.9 – Não será permitido o uso de aparelhos sonoros em volume acima de 70 decibéis
ou que causem perturbação aos demais usuários do estúdio.
1.10 – Não é permitido a entrada e consumo de bebidas alcoólicas no estúdio.
1.11 - Não é permitido comércio de qualquer espécie dentro da área do estúdio.
1.12 - Não será permitida a utilização de equipamentos elétrico de qualquer espécie,
como extensões, lâmpadas, réguas ou qualquer tipo de distribuição elétrica.
1.13 - O consumo, o porte e a venda de drogas ilícitas não serão aceitos no evento, de
acordo com a legislação nacional em vigor.
1.14 - É proibida a entrada de qualquer garrafa, frasco ou embalagem de vidro, seja
garrafa de vodka, cerveja long neck, suco, perfume, etc.
1.15 - Não será permitido fumar dentro da edificação do estúdio.
1.16 - Caixas de isopor, térmicas e similares são proibidas.
1.17 – Não é permitido dormir nas dependências do estúdio.
1.18 – É expressamente proibido a circulação nas dependências do estúdio a não
utilização de camiseta ou outras vestimentas necessárias (sutiã, blusa, cueca, etc.).
1.19 – Sempre que a ocorrência de situações atípicas de conduta promovida pelos
alunos e/ou clientes, em violação aos princípios da urbanidade e da educação social, a
direção do evento tomará as providencias necessárias ao restabelecimento da ordem,
podendo solicitar e/ou requisitar, se necessário e a seu critério, a presença de
autoridade policial a fim de serem tomadas as medidas cabíveis.

1.20 – Pela transgressão de qualquer dos itens deste regulamento, o faltoso será
punido com a retirada definitiva da área do estúdio.
1.21 - O cliente/aluno declara expressamente aceitar que sua imagem e áudio possam
ser captados e gravados durante a realização de aulas e/ou evento, pelo que cede,
desde já, de modo gratuito e definitivo, ao departamento de marketing do estúdio,
todos os direitos de imagem e áudio que possui para todos os fins.
1.22 - Caberá ao faltoso repor ou indenizar qualquer ato ou omissão de sua parte que
cause danos a produção, ao local ou a outro aluno/cliente do estúdio.
1.23 – Não nos responsabilizamos por itens esquecidos ou perdidos na área do
estúdio.
1.24 - Lanches poderão ser feitos na área de convívio.
1.25 - Esse regulamento pode ser alterado pela direção do estúdio a qualquer
momento sem aviso prévio.
1.26 - Em caso de desistência, ou arrependimento a compra do plano poderá ser
cancelada somente dentro do prazo de 7 dias corridos após a compra, de acordo com
o Art.49 do Código de Defesa do Consumidor, desde que não tenha consumido
nenhuma aula do plano, caso tenha utilizado será devolvido o valor equivalente ao que
o cliente possui.
1.27 – O aluno/cliente possui 15 minutos de tolerância de atraso para entrar na aula.
Após esse período não será permitida a entrada. A não ser que o aluno já tenha feito
check-in via aplicativo na aula correspondente.
1.28 – Todos os planos são válidos por 30 dias corridos à partir da data da compra,
não sendo permitido a extensão da data de validade.
1.29 – Não é permitido a transferência de saldo ou aulas para outro cliente.
1.30 – O aluno que não consumir seu plano dentro de 30 dias, o saldo será expirado,
não sendo possível recuperar o saldo perdido.
1.31 – Não é permitido a entrada na sala de aula, comendo ou bebendo, a não ser que
seja água.
1.32 – Alterações na grade de horários poderão ocorrer sem aviso prévio, as
alterações serão divulgadas em nossas redes sociais, esteja atento e caso tenha
dúvidas entre em contato.
1.33 – Em caso de perda da carteirinha, o aluno deverá comprar uma nova e pagará o
valor correspondente.
1.34 – Compras online possuem acréscimos de taxas e encargos, esteja ciente.
1.35 – (Aplicativo Mindbody). O aluno possui 6 horas para efetuar o cancelamento do
agendamento da aula, após esse período será debitado do seu plano.

