
	
CROSSFIT SANTISTA 

FORGING ELITE FITNESS 
 

TERMO DE ADESÃO – MEMBERSHIP / MEMBERSHIP RX 
 
Este termo regerá a relação entre as partes, de um 
lado CONTRATANTE, parte esta identificada no 
cadastro realizado, e de outro, CROSSFIT 
SANTISTA (CROSSFIT SANTISTA ACADEMIA DE 
GINASTICA LTDA. CNPJ:21.029.141/0001-07, com 
sede na Rua Dr. Carvalho de Mendonça 182, 
Encruzilhada, Santos/SP), mediante as condições 
abaixo.  

Serviços: A CrossFit Santista prestará os serviços 
relacionados à prática de exercícios físicos e bem-
estar, incluindo orientação, espaço e equipamentos.  

Normas de Utilização dos Serviços: Ao pagar 
pelos serviços objeto deste contrato, a parte 
CONTRATANTE confirma que tem ciência e está de 
acordo com as Normas de Utilização dos Serviços, 
cuja cópia será enviada ao endereço de e-mail 
informado no cadastro. Essas normas poderão ser 
alteradas a qualquer momento, a critério exclusivo 
da CrossFit Santista e estarão sempre disponíveis 
no website www.crossfitsantista.com  

Declaração de saúde: A parte CONTRATANTE tem 
ciência de que antes do início da prática das 
atividades físicas deverá apresentar atestado 
médico cuja validade e permissão de participação 
nas aulas estará condicionada exclusivamente à 
exigência legal, notadamente para atendimento da 
legislação do município de Santos.  

Menores: Os menores de 18 (dezoito) anos assinam 
este instrumento juntamente com seu responsável 
legal, respondendo solidariamente por seus atos, 
omissões e obrigações.  

Vigência: Este contrato iniciará sua vigência no 
momento do primeiro pagamento pelos serviços 
objeto deste contrato.  

Prazo: Este contrato tem prazo de 12 meses a partir 
da data de assinatura e é renovável 
automaticamente por iguais períodos. A cada 
renovação, passa a ser aplicável o Termo de Adesão 
que estiver vigente na data respectiva e que poderá 
ser consultado na Sede ou no website: Se você não 
desejar a renovação ao final de qualquer período, 
poderá cancelar o contrato conforme as regras 
deste termo.  

Trancamento/extensão: Não haverá trancamento 
ou extensão de plano.  

Mensalidades: O valor dos pagamentos mensais 
será debitado na data estabelecida no cadastro e 
contemplará sempre o período de um mês, contado 
a partir da data do início da vigência do plano, de 
forma que a cobrança poderá ocorrer de forma 
vincenda, com o pagamento e posterior prestação 
dos serviços.  

Pagamento: Aderindo a este contrato, você autoriza 
a CrossFit Santista a debitar, automaticamente, no 
cartão de crédito informado, os valores previstos no 
presente contrato, os quais compõem o preço dos 
serviços. A autorização aqui concedida é irrevogável 
e terá validade enquanto existirem valores a serem 
pagos por você, ainda que sua matrícula tenha sido 
cancelada e o contrato rescindido.  

Atraso no pagamento: Sobre os valores não 
recebidos nas datas de seus vencimentos, 
atualizados pelo IGP-M e acrescidos de juros de 1% 
mês ou fração pro rata die, desde a data do 
vencimento até a do efetivo pagamento, incidirá 
multa de 2%.   

Cancelamento: Você poderá solicitar 
cancelamento a qualquer momento, sem cobrança 
de multa, mediante comunicação formal por escrito 
ou por e-mail para CrossFit Santista 
(contato@crossfitsantista.com), com antecedência 
mínima de 25 dias da próxima cobrança. Atraso 
superior a 30 dias no pagamento de qualquer 
obrigação contratual, poderão acarretar no 
cancelamento do contrato, a critério da CrossFit 
Santista. O contrato poderá ser rescindido pela 
CrossFit Santista caso a parte CONTRATANTE 
venha a violar, de forma grave, a critério da CrossFit 
Santista, quaisquer das Normas de Utilização do 
Serviço. A rescisão do contrato nestes termos 
deverá ser comunicada formalmente por escrito 
para a parte CONTRATANTE e deverão ser 
respeitados os critérios de reembolso e/ou 
complementação previstos neste instrumento, sem 
prejuízo da cobrança de valores em atraso com as 
penalidades aqui previstas.  

 



Reembolsos: Nos casos de cancelamento em que 
for devido reembolso pró-rata, a devolução ocorrerá 
no prazo máximo de 30 dias após a solicitação de 
cancelamento.  

Reajustes: A CrossFit Santista poderá reajustar os 
valores dos planos mediante sua conveniência, 
respeitados os contratos vigentes, que manterão os 
mesmos valores até o final da vigência do plano 
contratado. Quando da renovação do plano, ou 
contratação de novo plano, seja esta renovação 
automática ou mediante assinatura de novo 
contrato, os valores a serem aplicados serão os 
vigentes à época da nova contratação/renovação. 
Eventuais promoções e/ou descontos recebidos 
não serão mantidas automaticamente após o 
termino da vigência do plano contratado.  

Alterações do quadro de horários: a parte 
CONTRATANTE desde já é ciente e concorda com 
eventuais alterações na grade de horários para 
atender a demanda dos alunos, seja para incluir 
novos horários de treino, novas modalidades, como 
também para exclusão de horários da grade de 
treinos, não podendo tais modificações servirem de 
argumento para rescisão do contrato, estando a 
CrossFit Santista livre para as devidas alterações.  

 

 

 

Direito de imagem: pelo presente instrumento a 
parte CONTRATANTE autoriza, a título gratuito, o 
uso de sua imagem, por meio de vídeos, fotos ou 
qualquer outro tipo de mídia, a serem utilizadas pela 
CrossFit Santista em todo e qualquer material entre 
fotos, documentos e outros meios de comunicação 
e rede sociais, físicos ou digitais, para ser utilizada 
em campanhas promocionais e institucional, sejam 
essas destinadas à divulgação ao público em geral 
e/ou apenas para uso interno da CrossFit Santista,  
sem que nada haja a ser reclamado a título de 
direitos conexos à imagem ou a qualquer outro.  

Membership RX: a parte CONTRATANTE, caso 
opte pelo por este modelo de adesão, terá direito a 
uma Classe Privada de Treinamento por mês, não 
acumulativa, devendo esta ser agendada até o dia 
10 de cada mês e observado um objetivo específico 
a escolher entre as opções disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

Santos, _________de _____________________, de 20____. 

 

_________________________________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

Ainda ficou com alguma dúvida?  
Você pode nos enviar uma mensagem para contato@crossfitsantista.com ou entrar em contato com um de 
nossos front desk, que poderão lhe auxiliar e/ou direcionar a sua dúvida/solicitação.  
CrossFit Santista – Forging Elite Fitness é uma Afiliada CrossFit® - map.crossfit.com 

 
 


