Regulamento Interno da Aqua Fisio

Ao preencher e assinar a ficha de inscrição, o aluno e/ou paciente está sujeito ao
Regulamento Interno da Clínica Aqua Fisio que segue abaixo. Declarando, neste ato, ter
lido, entendido e aceito o que está expresso no mesmo.
1. As aulas são pessoais e intransferíveis, nos dias e horários estabelecidos;
2. Alunos menores de idade, o responsável assume inteira responsabilidade pelo
mesmo ao assinar a ficha de inscrição;
3. O pagamento das mensalidades deverá ser feito até o sexto dia útil do mês em
curso, somente na secretaria da Clínica. Após esta data, as mensalidades poderão
sofrer acréscimo. E em caso de não pagamento, poderá ao seu critério encaminhar
a cobrança por todas as vias que julgar necessário, inclusive judicialmente,
incorrendo o aluno em obrigações relativamente às custas do processo e honorários
advocatícios.
4. Quando por alguma razão, o aluno e/ou paciente interromper suas atividades na
Aqua Fisio, compromete-se a comunicar a secretaria da Clínica, até o término do
mês em curso, sem cancelamento, sua vaga continua reservada,
responsabilizando-se o aluno e/ou paciente pelo pagamento da mensalidade.
5. A avaliação deverá ser marcada na secretaria da Aqua Fisio ou por telefone e o não
comparecimento deverá ser comunicado com 24 horas de antecedência, caso
contrário será cobrado normalmente.
6. O não comparecimento às sessões de hidroterapia, deverá ser avisado previamente,
no período de 24 horas, pois seu horário continua reservado, caso contrário será
cobrado normalmente. Ao avisar, o cliente terá direito à recuperação.
7. A Clínica não se responsabiliza, nem indeniza material esquecido ou desaparecido
nos vestuários. Há armários disponíveis para guardar os pertences.
8. Todo aluno e/ou paciente deverá tomar ducha antes de entrar na piscina.
9. O uso de chinelo e toca é obrigatório na Aqua Fisio.

Declaro ter recebido, lido, entendido e aceito o Regulamento Interno da Aqua Fisio.

