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REGULAMENTO 

Reposição de Aulas/ Ausência do aluno: É permitido ao aluno exercitar-se em 
qualquer dia e horário desde que mantenha a frequência contratada (ex: 2x por semana), 
além disso, repor aulas dentro do mês de pagamento e em qualquer horário, com exceção 
na contratação individual, PERSONAL TRAINING. Tais aulas o aluno reserva o horário não 
sendo possível a troca. Em caso de falta do professor ele combinará a reposição com o 
mesmo.  O aluno terá direito a trancar 30 dias de aulas durante o ano se contratar algum 
plano e se avisado com antecedência, sem rematricular-se. Será permitido também 
abono máximo de 15 dias por doença com a apresentação do atestado médico do tempo 
parado.  Caso ultrapasse deverá re-matricular-se. Obs: Estando matriculado, o aluno 
deverá quitar todos os meses, mesmo que não frequente as aulas.  Caso se ausente mais 
de 30 dias no ano, sem pagamento (com exceção de planos), sua vaga será colocada a 
disposição. No seu regresso, se houver vaga, deverá efetuar a rematrícula. 
Atestado Médico: O atestado médico tem a validade de 1 ano e é uma exigência da 
vigilância sanitária, além de ser um instrumento importante que irá beneficiar e dar 
segurança ao aluno no bom atendimento nas aulas. Sempre que o aluno retornar será 
verificado a sua validade e exigido no ato da matricula, se fizer pontuação no questionário 
Par Q.  A Responsabilidade é do próprio aluno preencher e entregar todo ano.  
Pagamento: A aula avulsa (ou seja, aula extra ou de visitantes) é paga. 1 aula Experimental 
é gratuita. 
O pagamento da mensalidade deve ser feito até o quinto dia útil do mês. Podendo ter 
multa por atraso de 0,33% ao dia. Ao aluno será vetada a participação nas aulas por falta de 
pagamento.  
Ao aluno não será permitido o pagamento de aulas avulsas. Sendo aluno matriculado deve 
estar quite com as mensalidades. Para ser excluído da escola deve excluir sua matrícula 15 
dias antes de iniciar novo mês, do contrário seu pagamento ficará em aberto. 
Ao Matricular-se o iniciante pagará integral se entrar até o dia 15, após será cobrado 50% 
do valor da mensalidade. 
Promoção indique amigos: Com a indicação de até 4(10,20,30 e 40%) amigos você poderá 
conseguir descontos apenas no mês em que seu amigo entrou. Caso o período de 
pagamento tenha passado o seu crédito será adicionado na próxima mensalidade.  
Desconto Família: Oferecemos desconto para pai, mãe e filhos se praticarem na escola 
juntos. 5% para cada membro. Caso se desliguem da escola o preço da mensalidade passa a 
ser normal. 
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Pagamento em dinheiro: Nossos pagamentos são efetuados em dinheiro e aceitamos 
cheques do aluno em último caso. Não possuímos convênio com máquinas de cartão. 
Chuva x Aulas: Em caso de chuva ou frio as aulas não serão suspensas, salvo em caso de 
ocorrência de raios no momento das aulas. As faltas poderão ser substituídas em qualquer 
horário e dia durante o mês. 
Temperatura da água: A piscina é aquecida em torno de 26-30º C. Temos aquecimentos 
elétrico e solar para equilíbrio da temperatura. Não nos responsabilizamos por queda da 
temperatura, pane elétrico e intempéries da natureza. 
Avaliação Física e Médica: Fica a cargo do aluno a responsabilidade de preencher 
adequadamente a anamnese oferecida pela escola e repassar o atestado médico anual, a 
fim de melhor ser atendido em suas necessidades. De 2 em 2 meses o aluno é avaliado 
coletivamente antes da aula em % de gordura, peso/altura, água corporal e relação 
Quadril/Cintura. Sugerimos que procure uma academia para avaliação mais completa. Nos 
dias estabelecidos para avaliação o tempo gasto é considerado aula, o aluno utiliza seu 
tempo livre na piscina enquanto os outros são avaliados.   
Férias e Recessos: Durante o ano acompanhamos o calendário do Clube Circulo Militar e 
em caso de feriado a aula será considerada como cumprida, pois a piscina fica liberada para 
uso dos sócios do clube. Em julho, segunda quinzena, poderá haver uma semana de 
recesso.  Será avisado com antecedência. 
Janeiro, será mês de férias coletivas e dos professores, não haverá aula, embora a 
mensalidade será cobrada 50%, a fim de cobrir os custos de férias e taxas, incluso nos 
planos e mensalidades de dezembro 50% (a fim de segurar a vaga para o ano seguinte, 
poderá ser paga por boleto, transferência, cheque pré-datado ou dinheiro).  
Limpeza: A limpeza do clube é feita às segundas-feiras, não havendo aulas nesse dia. 
Não Sócios no Clube: É necessário uso de chaveiro magnético (cobrado junto a matrícula) 
para entrar no clube, peça na secretaria do DP. Na falta dele apresente o recibo de 
pagamento.  
É permitido ao Aluno da DP Hidrotreinamento utilizar a piscina, área entorno, vestiário 
perto da piscina e cantina, durante o período das aulas. As demais dependências serão 
vetadas. A entrada do aluno não sócio no clube fica estabelecida em 30 min antes das aulas 
e 40 min após. 
 

Gratidão por escolher nossa escola. Seja bem-vindo(a)! 
 

----------------------------------------------------- Cortar ----------------------------------------------------------- 
Recebi e estou Ciente do regulamento da escola DP Hidrotreinamento do CMBH. 

Nome Legível:__________________________________________________________ 
Data: _____/____/2020 -   Alguma Dúvida/ Sugestão/ reclamação?________________ 
_______________________________________________________________________ 
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