Contrato de Adesão
Leia com Atenção.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
São partes neste instrumento:
VITORIA RUNNER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Avenida Nossa Senhora Da Penha, 1255, Sala 306
Edifício Ômega Center, Santa Lúcia, Vitoria - Es, Vitória/ES, devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 15.721.133/0001-24, doravante
denominada CONTRATADA, e o CONTRATANTE identificado através de sua
matrícula no site www.vitoriarunner.com.br.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços de treinamento
pessoal para a prática de corrida de rua, dentro das individualidades de
cada
CONTRATANTE,
resultado
dos
programas
elaborados
pela CONTRATADA, através de planilhas de treinamento, bem como consultas
com nutricionista, com fisioterapeuta e envio de alimentação, a depender do
plano contratado.
Parágrafo primeiro: Os planos a serem contratados são

PLANO 1
Corrida
Nutricionista

PLANO 2
e Corrida
fisioterapeuta

PLANO 3

PLANO 4

e Pacote Completo- Pacote completo
Corrida,
e Alimentação
nutricionista
e
fisioterapeuta

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO:
O prazo de vigência dos planos acima expostos são de 5 (cinco) meses, a partir
da data da matrícula do CONTRATANTE no site www.vitoriarunner.com.br.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS CONDIÇÕES:
Parágrafo primeiro: Caso a contratação seja feita pela opção do PLANO 1
(Corrida e Nutricionista), o CONTRATANTE tem direito a 6 (seis) consultas com
o nutricionista, sendo 1 (uma) a cada mês, mais precisamente 1 (uma) consulta
e 5 (cinco) retornos;

Parágrafo segundo: Caso a contratação seja feita pela opção do PLANO 2
(Corrida e Fisioterapeuta), o CONTRATANTE tem direito a 6 (seis) consultas,
sendo 2 (duas) iniciais dentro de um mês e as demais, 1 (uma) consulta por mês
até completar o total de consultas;
Parágrafo terceiro: Caso a contratação seja feita pela opção do PLANO 3
(Pacote Completo- Corrida, Nutricionista e Fisioterapeuta) o CONTRATANTE
tem direito ao disposto nos parágrafos primeiro e segundo cumulativamente;
Parágrafo quarto: Caso a contratação seja feita pela opção do PLANO 4
(Pacote Completo e Alimentação) o CONTRATANTE tem direito ao disposto nos
parágrafos primeiro e segundo cumulativamente, bem como o envio de 14
(quatorze) refeições semanais, conforme orientação nutricional.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:
A mensalidade terá seu valor veiculado no site www.vitoriarunner.com.br e será
cobrada como assinatura recorrente de maneira automática no cartão de crédito
todos os meses no dia da contratação. A cobrança da mensalidade é antecipada,
permitindo ao CONTRATANTE usufruir dos serviços pelos próximos 30 dias.
Parágrafo Primeiro: No mês seguinte ao da contratação, a cobrança ocorrerá
na forma estipulada no caput da presente CLÁUSULA QUARTA.
Parágrafo Segundo: As Avaliações Iniciais e Periódicas incidirão nos valores
pactuados a título de mensalidade.

CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS E LOCAIS DOS TREINOS E
ATENDIMENTOS:
Os horários de treino semanal e locais serão informados no site
www.vitoriarunner.com.
Se houver mudança no local de treino, os mesmos serão informados por
Whatsapp.
Parágrafo Primeiro: Os locais de atendimento dos serviços de nutrição e
fisioterapia serão onde os profissionais possuem os respectivos consultórios.
Parágrafo Segundo: Caso o CONTRATANTE não possa comparecer no horário
marcado para a sua respectiva consulta (Nutricionista ou Fisioterapia), este pode
reagendar o horário dentro do mesmo mês da consulta desmarcada, sob pena
de perder a consulta caso não reagende dentro do mesmo mês.

CLÁUSULA SEXTA – DA MIGRAÇÃO DOS PLANOS
O CONTRATANTE pode alterar o plano contratado.

Parágrafo Primeiro: se o CONTRATANTE optar por alterar o seu plano para
um plano acima do escolhido, a diferença do valor da mensalidade será paga
mediante transferência bancária na conta corrente da CONTRATADA;

Parágrafo Segundo: se o CONTRATANTE optar por alterar o seu plano para
um plano inferior ao escolhido, terá que realizar o cancelamento da cobrança
automática
em
cartão
de
crédito,
mediante
comunicação
à CONTRATADA através do e-mail contato@vitoriarunner.com.br, não
ocorrendo a devolução do valor da última mensalidade paga.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE são conferidos os seguintes
direitos:
1. Acompanhamento de um treinador formado e registrado no Conselho
Regional de Educação Física – CREF, para orientação na realização
dos exercícios físicos. Danos de qualquer natureza decorrentes de
atividades executadas sem a solicitação de orientação ou com
inobservância desta última, não serão de responsabilidade
da CONTRATADA e caracterizarão responsabilidade exclusiva
do CONTRATANTE;

2. Acompanhamento de um nutricionista formado e registrado no
Conselho Regional de Nutricionistas- CRN, para orientação na
realização da dieta específica. Sendo de responsabilidade exclusiva
do CONTRATANTE o resultado final de sua dieta;

3. Acompanhamento de um fisioterapeuta formado e registrado no
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO,
para orientação na realização dos exercícios físicos. Danos de
qualquer natureza decorrentes de atividades executadas sem a
solicitação de orientação ou com inobservância desta última, não serão
de responsabilidade da CONTRATADA e caracterizarão
responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE;

4. As refeições são feitas por um nutricionista formado e registrado no
Conselho Regional de Nutricionistas- CRN e enviadas semanalmente
no local onde o CONTRANTANTE optar;

5. Os treinos serão estruturados com parte inicial realizada em grupo,
através de alongamentos dinâmicos e exercícios coordenativos
específicos de corrida, parte principal realizada de forma
individualizada;
III. Calendário oficial de corridas disponibilizado nas mídias digitais do grupo,
quais sejam: www.vitoriarunner.com, Instagram e Whatsapp;
1. Apoio logístico para as principais corridas de rua que constarão no
calendário oficial do grupo, desde que o CONTRATANTE tenha feito
a inscrição pelo link disponibilizado pela CONTRATADA.
VII. Na PLANILHA personalizada o CONTRATANTE receberá os treinos
semanalmente, de forma antecipada, através da plataforma Training Peaks e
tem a flexibilidade de frequentar quaisquer horários oferecidos. Ademais, irá
acompanhar também a sua evolução nutricional e fisioterápica.
Parágrafo Segundo: Ao CONTRATANTE são conferidas as seguintes
obrigações:
1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições
estabelecidas neste contrato, independente da frequência e da
utilização dos serviços contratados;

CLÁUSULA OITAVA – DO AFASTAMENTO:
O CONTRATANTE pode solicitar afastamento a qualquer momento, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data do afastamento, através do
e-mail contato@vitoriarunner.com.br, acarretando, a partir da data do envio
desta solicitação, a suspensão da cobrança automática do valor da mensalidade
e a utilização, quando do seu retorno, dos dias de treino já antecipadamente
pagos e ainda não usufruídos.
CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA DE PLANOS PARA TERCEIROS:
O CONTRATANTE NÃO terá direito à transferência do plano contratado para
terceiros. Será de uso pessoal e intransferível.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECISÃO DE CONTRATO:
Havendo desinteresse por parte do CONTRATANTE na continuidade da
prestação de serviços, este poderá requerer a resilição do presente contrato e,
consequentemente, o cancelamento da cobrança automática em cartão de
crédito, mediante comunicação à CONTRATADA através do e-mail
contato@vitoriarunner.com.br, não ocorrendo a devolução do valor da última
mensalidade paga.

Parágrafo Único: Será considerado rescindido de pleno direito o presente
contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, se houver o
descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato
pelo CONTRATANTE, ocorrendo a devolução do valor da última mensalidade
paga, em montante correspondente ao período ainda não usufruído, descontada
a importância de 10% (dez por cento) do total à título de taxa administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM:
O CONTRATANTE autoriza expressamente a utilização de sua imagem para
fins
exclusivos
de
divulgação
das
atividades
desenvolvidas
pela CONTRATADA e, para tanto, reproduzi-la ou divulgá-la junto a Internet,
jornais e demais meios de comunicação público ou privado, em campanhas
promocionais e institucionais, ficando a CONTRATADA livre de quaisquer ônus
para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória/ES para dirimir todas as questões
referentes à execução do presente contrato, depois de esgotadas todas as
instâncias administrativas, em detrimento a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
Estou ciente de todas as propostas deste Contrato de Prestação de
Serviços para o treinamento, em dias e horários que escolhi, e assumo a
validade e veracidade das cláusulas nele descritas as quais concordo.

