
                                 

 

 
  
 

Regulamento Geral - Academia de Musculação 
 
 

1. Poderão fazer uso da Academia de Musculação os sócios regularizados com o clube, com 
idade superior a 12 anos. 

 
2. A academia funcionará de 2ª a 6ª feira, das 06h00 às 22h00, aos sábados das 08:00 às 

18:00, FERIADOS e domingos das 09h00 às 18h00. 
 

3. Para o início do treinamento, o aluno deverá proceder da seguinte forma: apresentar um laudo 
médico justificando plenas condições de saúde. A apresentação deste laudo liberatório é 
obrigatória e terá a validade de 01 (um) ano a partir da data de emissão do documento, o 
professor indicará uma série personalizada e em sintonia com as características do aluno. 
 

4. O clube não se responsabiliza por eventuais acidentes, lesões ou problemas decorrentes do 
uso da academia. 
 

5.  Após a utilização de barras, anilhas e halteres, o associado deverá recolocá-lo em seus 
devidos lugares. 
 

6. Não será permitida a permanência de associados que não estejam com atestados médicos 
em dia para realizar suas atividades nas dependências da academia. 
 

7. Crianças com idade entre 12 (doze) e 14 (quatorze) anos completos, somente poderão 
realizar as atividades de alongamento, aquecimento, exercícios aeróbicos (bicicleta e/ou 
esteira) e exercícios físicos de resistência leve, sempre com a orientação e supervisão do 
professor e com autorização por escrito dos pais ou responsáveis. É necessário estar com o 
atestado médico em dia.  
 

8. O aluno deverá utilizar de forma adequada os equipamentos, seguindo as orientações do 
professor da academia, sob pena de responder por quaisquer danos que venha ocasionar. 
 

9.  Não será permitido treinar sem camiseta, com sapatos de golfe, de chinelos e/ou sandálias, 
calças ou bermudas jeans, descalço ou com roupas não apropriadas. Aconselhamos o uso de 
roupas leves e adequadas para a prática de esportes (tênis, bermudas, camisetas, tops, etc). 
É proibido entrar com trajes de banho na academia.  
 

10. Os alunos poderão ter aulas com personal trainer, desde que os mesmos tenham o contrato 
de prestação de serviço entre o cliente/associado (contrato entre personal trainer e sócio). 
Fica também sob responsabilidade do sócio apresentar na secretaria de esportes do clube, 
anexado ao contrato, cópia do CREF atualizado do profissional contratado e alvará de 
autônomo antes de iniciarem suas atividades.  
 



                                 

 

11. O Personal Trainer tem obrigação de sempre atualizar junto à secretaria de esportes do Clube 
a relação de novos clientes/sócios. 

 
12. São responsabilidades do Personal Trainer zelar pelos equipamentos da academia utilizados               

por ele nas aulas personalizadas, contribuindo para que assim se tenham sempre 
equipamentos organizados em seus lugares bem como higienização de colchonetes e demais 
equipamentos. 

 
13. Os professores/funcionários não poderão prestar serviço de personal trainer, durante ou fora 

de seu horário de trabalho. 
 

14. Os professores, funcionários e personais não poderão utilizar a academia para treinar. 
 

15. Após o uso dos aparelhos e colchonetes, o aluno deverá fazer a higienização dos mesmos 
com álcool para uso de outro aluno. 
 

16. A participação de não associados poderá ocorrer deste que o titular venha se responsabilizar 
pelo convidado verificando os seguintes aspectos: Condições de saúde, danos ao patrimônio 
da academia, higienização dos equipamentos, respeito às normas da academia. As atividades 
serão promovidas pelos Professores da Academia. O ingresso do convidado será feito 
mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 25,00 (Vinte e cinco reais), pagos junto à 
secretaria administrativa do clube.  
 

17.  Recolocar no local de origem, anilhas, halteres, elásticos, bolas suíças, colchonetes, 
caneleiras, steps e barras que por ventura tenham sido utilizados (lembrando que outras 
pessoas farão uso dos mesmos). 
 

18.  Não é permitido ao usuário e Personal Trainer o manuseio dos aparelhos eletroeletrônicos 
(Som/TV) existentes na academia. O volume dos aparelhos deverá estar regulado de uma 
forma que não atrapalhe os usuários da academia assim como os outros ambientes próximos 
da academia. As preferências dos usuários deverão ser administradas pelo professor 
responsável pela academia naquele horário. 
 

19. Os objetos pessoais não poderão ser deixados na mesa do instrutor, devido ao professor não 
ficar responsável por qualquer equipamento sonoro, roupas, celulares e pertences. Em caso 
de desaparecimento ou dano, o clube não se responsabiliza. 
 

20.  Evite ficar tempo demasiado nos aparelhos por motivo de conversa e reveze o uso dos 
mesmos durante o intervalo das séries dos exercícios. 
 

21.  O aluno deverá respeitar o tempo máximo de utilização de exercícios aeróbicos (30 min), 
podendo repetir ou estender, caso não haja aluno na fila de espera. 
 

22. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Clube. 
 

23. Este Regulamento Interno poderá ser alterado independentemente de aviso prévio, bastando 
para tal, sua afixação no quadro de avisos da Academia. 



                                 

 

 
24.  Duvidas sugestões ou reclamações podem ser resolvidos pelos associados junto à 

coordenação de esportes. 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Diretora de Esportes                 Coordenador de Esportes 
                                             
  

Alphaville Graciosa Clube 
 
 
 
        


