Por meio deste Termo de Adesão (“Termo”), o usuário (“Contratante”) contrata os serviços da Ultra
Academia nas condições abaixo estipuladas.
1. Objeto: Este Termo tem por objeto a prestação de serviços relacionados à prática de atividades
físicas, incluindo orientação profissional e disponibilização de espaço físico e equipamentos, nos
termos das Normas de Utilização dos Serviços da Ultra Academia.
A contratação dos serviços se dará mediante a assinatura e entrega do Termo presencialmente nas
unidades Ultra Academia ou através do preenchimento eletrônico disponível no website
https://ultraacademia.com.br/, cujo envio significará a concordância do Contratante com todas as
cláusulas e condições deste Termo.
Em caso de adesão eletrônica, por meio de website da Ultra Academia ou por outro formato a ser
oportunamente indicado, o Contratante tem ciência de que a sua efetivação dependerá da confirmação
pelo atendimento presencial na unidade Ultra Academia, no ato do credenciamento, mediante a
apresentação dos documentos indispensáveis à matrícula.
O Contratante reconhece que é o único responsável pela veracidade dos dados lançados no cadastro
do site da Ultra Academia.
2.
Declaração de Saúde: O Contratante declara estar em plenas condições de saúde e apto a
praticar atividades físicas, se comprometendo, ainda, a realizar periodicamente as avaliações médicas
que atestem sua condição, aptidão e liberação para a prática de exercícios físicos.
O Contratante deverá responder e assinar o “PAR-Q – Questionário de Prontidão para Atividade
Física”, proposto pelo American College of Sports Medicine, ou apresentar atestado médico expedido
com até 01 (um) ano de antecedência, observando-se a exigência legal de cada local em que instalada
uma unidade. Se o Contratante responder positivamente a qualquer questionamento do PAR-Q, a
apresentação prévia de um atestado médico com, no máximo, 06 (seis) meses de antecedência,
autorizando a prática de exercícios físicos e de academia, será obrigatória.
Em cidades onde a legislação exigir, será também necessário apresentar, antes do início da frequência
à sua unidade, atestado médico para a prática de atividades físicas.
A Ultra Academia não recomenda a execução de atividades físicas antes dos resultados de orientação
física e/ou eventuais exames médicos que se façam necessários.
O Contratante assume por meio deste Termo toda e qualquer responsabilidade pela prática de
atividades físicas realizadas dentro das instalações da Ultra Academia em desacordo com a orientação
física e/ou com os exames médicos que comprovem sua aptidão para a prática.
3.
Pagamento: Através do presente Termo, o Contratante autoriza a Ultra Academia a debitar,
automaticamente, na conta indicada ou no cartão de crédito informado, a depender da forma de
pagamento escolhida, os valores previstos no presente Termo, os quais compõem o preço dos serviços
contratados.
O Contratante se compromete a manter a regularidade dos dados de seu cartão de crédito para
permitir o débito das parcelas devidas à Ultra Academia. Caso não seja possível o débito de quaisquer
parcelas, em seus respectivos vencimentos, o Contratante será notificado a regularizar o pagamento,
sob pena de suspensão imediata dos serviços. A suspensão perdurará pelo prazo de 60 (sessenta)
dias após o primeiro vencimento, ao final do qual, se não houver a regularização pelo Contratante, o
Termo será considerado automaticamente rescindido.
A autorização aqui concedida é irrevogável e irretratável e terá validade enquanto existirem valores a
serem pagos pelo Contratante, ainda que sua matrícula tenha sido cancelada e o contrato rescindido.
Caso o Contratante tenha aderido ao pagamento em dinheiro ou outra modalidade de pagamento, o
valor total do plano contratado deverá ser pago à vista, no momento da matrícula, tendo em vista que
a modalidade de pagamento parcelado somente será disponível através de débito em conta corrente
ou cartão de crédito.

4.
Taxa de Matrícula: A taxa de matrícula, no valor definido no Quadro Resumo, remunera os
custos de registro, cadastros eletrônicos e inscrição do Contratante, sendo paga no ato da matrícula.
O Contratante compreende e anui, neste momento, que havendo a rescisão antecipada, por qualquer
motivo, o referido valor não será restituído.
5.
Taxa de Manutenção Anual: o valor da manutenção anual será aquele definido no Quadro
Resumo e será devido no momento da contratação do plano e a cada 12 (doze) meses a contar da
matrícula. Este valor corresponde a prestação de serviços relacionados à prática de atividades físicas
e a manutenção de equipamentos e instalações, sendo devido a partir da matrícula e, portanto,
independentemente do comparecimento do Contratante à unidade. Em caso de rescisão antecipada,
independentemente da parte solicitante, os valores já pagos não serão reembolsados.
6.
Valores Promocionais: a concessão de descontos na Taxa de Manutenção e/ou Taxa de
Matrícula será indicada no Quadro Resumo. Caso não conste qualquer valor promocional e/ou isenção
de taxas no quadro informativo, considerar-se-á a contratação pelos valores integrais dos planos.
Eventuais promoções oferecidas pela Ultra Academia não aproveitam os Termos já firmados e não
são cumulativas.
7.
Reajuste: Os valores previstos neste Termo serão reajustados a cada 12 (doze) meses a
contar da matrícula, pela variação positiva do IGP-M/FGV acumulado no referido período, descartandose sua aplicação em caso de deflação. A Ultra Academia poderá, a seu exclusivo critério, não repassar
ao Contratante eventuais reajustes previstos neste Termo.
8.
Alterações: Este Termo poderá ser alterado a qualquer tempo pela Ultra Academia e sua
versão mais atualizada estará, sempre, disponibilizada no website, sendo que considerar-se-á válido o
Termo vigente a cada ciclo de renovação.
9.
Prazo: Este Termo possui prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos.
10.
Renovação: A renovação ocorrerá de forma automática, a cada 12 (doze) meses a contar de
sua assinatura, salvo quando a modalidade de pagamento for à vista e nas hipóteses de cancelamento,
ambos previstos neste Termo. A cada renovação será considerado válido o Termo vigente na
respectiva data, que sempre se encontrará disponível no website e nas Unidades Ultra Academia.
Caso o Contratante não queira renovar o Termo, poderá optar por cancela-lo, conforme as regras aqui
previstas.
11.
Atraso de pagamento: Havendo atraso de pagamento de qualquer natureza, o valor devido
deverá ser pago acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) e de juros de 1% (um por cento) ao
mês ou fração, pro rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento.
12.
O Contratante cede de forma gratuita à Ultra Academia, ou a empresas pertencentes ao seu
grupo econômico, o direito de uso e/ou reprodução de sua imagem, voz e depoimento em vídeo e/ou
fotografia, em quaisquer tipos de mídias, materiais e meios de comunicação, para divulgação ao público
interno e externo, podendo, ainda, ter finalidade institucional, comercial, promocional e/ou publicitária,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, renováveis de forma gratuita e por prazos sucessivos, sem limitação de
número de inserções ou quantidade de imagens e/ou áudio.
13.
Cancelamento: Para os planos contratados de forma integral, sem que tenha havido adesão
através de qualquer tipo de venda promocional, o Contratante poderá solicitar o cancelamento do
plano sem a incidência de multa, mediante assinatura de requerimento disponível nas unidades, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da próxima cobrança. Para os planos contratados através de
venda promocional, as condições de cancelamento obedecerão às regras previstas na promoção em
vigor.
O Contratante declara que entende que a mensalidade vincenda dentro do período de 15 (quinze) dias
contados da solicitação de cancelamento será devida e cobrada e que isto não representa uma multa
contratual.

14.
Trancamento: Não haverá trancamento, suspensão ou extensão do plano contratado, salvo
por expressa liberalidade da Ultra Academia ou em virtude de Lei.
15.
Cobrança: A Ultra Academia poderá contratar empresa terceirizada para efetuar cobranças,
sendo esta sub-rogada nos direitos judiciais e administrativos previstos neste Termo.
16.
Menores de Idade: Os menores de 18 (dezoito) anos de idade devem assinar este Termo
juntamente com seu responsável legal, respondendo este, solidariamente, por eventuais omissões e
obrigações.
17.
Normas de Utilização dos Serviços: A assinatura deste Termo representa expressa
concordância do Contratante com as Normas de Utilização dos Serviços prestados nas unidades Ultra
Academia. Uma via das Normas de Utilização dos Serviços ficará disponível no website
https://ultraacademia.com.br/.
As Normas de Utilização dos Serviços poderão ser alteradas a qualquer momento, a critério exclusivo
da Ultra Academia, e poderão ser consultadas em qualquer tempo e quaisquer unidades, sempre que
requerido pelo Contratante, ou no website https://ultraacademia.com.br/.
18.
Guarda de Bens: O Contratante declara estar ciente que os armários disponibilizados são
individuais e rotativos, e seu uso é de sua inteira responsabilidade. Em hipótese alguma a Ultra
Academia se responsabilizará por objetos, valores, documentos ou quaisquer outros bens e pertences
do Contratante, ainda que deixados sob as vistas de funcionários que, igualmente, ficarão eximidos
de quaisquer furtos, perdas ou extravios.
19.
Dias e Horários de Funcionamento: O Contratante declara estar ciente que cada unidade
Ultra Academia detém uma dinâmica própria de funcionamento, podendo ter seus dias e horários de
funcionamento alterados sem prévio aviso, sendo que todas e quaisquer alterações estarão disponíveis
no quadro de avisos da respectiva unidade e no website https://ultraacademia.com.br/.
20.
Grade de Aulas: O Contratante declara estar ciente que a Ultra Academia fixará, a seu
exclusivo critério, a escala de aulas, bem como poderá incluir, excluir e/ou alterar a escala de aulas,
eventos, horários e/ou professores, determinando as alterações e modificações pertinentes mediante
avisos e editais publicados em seu quadro de avisos e em seu website https://ultraacademia.com.br/.
21.
Unidades: O Contratante declara ter conhecimento de que, exceto para o Plano Ultra, que lhe
permitirá acesso a quaisquer das Unidades da Ultra Academia localizadas em todo o território
nacional, os demais planos lhe conferem acesso apenas à Unidade em que realizou sua matrícula. O
Contratante poderá, independentemente do plano em que estiver matriculado, migrar para uma outra
Unidade da Ultra Academia localizada em todo o território nacional, mediante requerimento formulado
na Unidade de origem ou na Unidade de destino, desde que esteja adimplente com os pagamentos de
seu plano.
22.
Uso de Equipamentos: O Contratante declara conhecer os benefícios e riscos inerentes ao
uso de equipamentos e a prática de exercícios físicos e isenta a Ultra Academia da responsabilidade
por qualquer dano causado por uso inadequado de seus equipamentos e infraestrutura, assim como
por quaisquer atividades incompatíveis com seu nível de aptidão física realizada em desacordo com a
orientação da equipe técnica.
O Contratante poderá utilizar os monitores de frequência cardíaca existentes na sua Unidade, de
propriedade da Ultra Academia, sem que isto lhe represente qualquer custo adicional. Para tanto, o
Contratante deverá assinar uma Declaração de Responsabilidade pela utilização do referido
equipamento, pelo qual se responsabilizará por qualquer dano ocorrido durante a sua utilização, e,
ainda, por eventual perda ou extravio durante o período em que o equipamento estiver em sua posse.
Em caso de dano, perda ou extravio, a Ultra Academia estará autorizada a debitar, na conta corrente
indicada ou no cartão de crédito do Contratante, o valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
para reposição do equipamento danificado, perdido ou extraviado. O uso dos monitores de frequência
cardíaca é ilimitado para alunos matriculados no plano Ultra e limitado a 02 (duas) utilizações por
semana para alunos matriculados no plano Gold.

23.
Descumprimento Contratual: O descumprimento de qualquer previsão deste Termo ou das
Normas de Utilização dos Serviços da Ultra Academia ensejará na suspensão do Contratante e,
dependendo da gravidade da infração, poderá implicar em sua expulsão e no cancelamento do plano
contratado.
24.
Tratamento de Dados: O Contratante concede e autoriza que a Ultra Academia armazene e
trate seus dados pessoais necessários para a prestação dos serviços aqui contatados, envolvendo
coleta, registro, armazenamento, utilização, tratamento e compartilhamento de dados, sendo certo que
a Ultra Academia garantirá o sigilo total das informações fornecidas pelo Contratante, estabelecendo
regras sobre cada aspecto e finalidade do tratamento em sua Política de Privacidade.
O Contratante declara, ainda, estar ciente que a Ultra Academia poderá utilizar tecnologias próprias
ou de terceiros para o tratamento de dados em suas instalações físicas e/ou eletrônicas. A Ultra
Academia aplica os padrões de segurança e integridade apropriados, bem como exige a mesma
aplicação de seus terceiros contratados.
Caso o Contratante tenha alguma solicitação ou reclamação sobre a privacidade, proteção e
tratamento de seus dados, um e-mail deverá ser enviado através do site https://ultraacademia.com.br/.
25.
Foro: As partes elegem o foro da Comarca da unidade como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
26.
Declaração. O Contratante declara ter lido e recebido cópia deste Termo e que todas as suas
dúvidas com relação aos seus termos foram devidamente sanadas, estando, portanto, em pleno acordo
com todas as suas cláusulas e condições.

Contratante:
(Nome Completo)

(CPF)

Responsável do Contratante (em caso de menor de idade)
(Nome Completo) (CPF)

Contratado
(Razão Social)
Tipo de Plano
( ) GOLD

(CNPJ)

( ) ULTRA

Valores e Forma de Pagamento
Matrícula R$ ___________
Manutenção Anual R$ ___________
Mensalidade R$ ___________
Prazo do Plano: _12_ meses

______________________________

_____________________________

Contratante

Responsável Legal
(em caso de menor de idade)

