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CONTRATO DE ADESÃO 
 

 
Contrato de prestação de serviços que entre si firmam pelas cláusulas abaixo, a Cia. Up Leon inscrita no 
cnpj.11.266.237/0001-35, situada à Rua Pedro Guedes, 15 – Maracanã Cep.20271-040 e o(a) Aluno(a) 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
A Cia. Up Leon compromete-se a prestar serviços de ensino de circo e/ou demais atividades de expressão 
artística, disponibilizando para tanto, salas e equipamentos adequados ao ensino, bem como a mão-de-obra 
que se faça necessária à perfeita execução dos ensinamentos objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA 2ª - DO PRAZO 
2.1 - O prazo do contrato é de 12 (doze) meses para quem aderir ao "Plano UP” 
2.2 - Os planos mensais são renovados automaticamente todo dia primeiro do mês subsequente. 
 
CLÁUSULA 3ª - DA MATRÍCULA E DA REMATRÍCULA                                                                                                  
3.1 - Será cobrado R$ 60,00 (sessenta reais) referente à taxa de adesão de matrícula e/ou rematrícula. 
3.2 - Será considerada rematrícula a reativação de matrícula cancelada, trancada ou suspensa, por período 
superior a 30 dias, salvo por questões médicas. 
3.3 - Caso o aluno se matricule até o dia 10 (dez) de qualquer mês, pagará a primeira mensalidade integral, 
sabendo-se que a data de vencimento é todo dia 10 de cada mês. Após o dia 10, o aluno pagará a primeira 
mensalidade proporcional, contando o número de dias até o dia 30 (trinta) do mês corrente. 
3.4 - No ato da matrícula, o aluno ou responsável deverá preencher o questionário de prontidão e assinar o 
Termo De Responsabilidade Para Prática de Atividade Física, em cumprimento à Lei n.° 6.765, de 05 de 
maio de 2014. 
3.5 - Caso o aluno seja portador de necessidade especial, o responsável deverá comunicar à Cia. Up Leon a 
necessidade específica no ato da matrícula para que a equipe possa avaliar se possui condição técnica 
especializada para o caso particular do aluno, ficando limitado a 1 (um) aluno portador de necessidade 
especial por turma. 
3.6 - No caso de gestantes, a matrícula só será permitida com o Atestado Médico autorizando a prática da 
modalidade interessada e assinado pelo médico obstetra. 
3.6.1 - Caso já esteja matriculada, a aluna tem a obrigação e a responsabilidade de informar à escola, por 
escrito, de sua gravidez. 
3.7 - O aluno declara, neste ato, estar em plenas condições de saúde, apto a realizar atividades físicas, e não 
portar nenhuma moléstia contagiosa que possa prejudicar os demais frequentadores da escola, isentando a 
Cia. Up Leon de responsabilidade sobre qualquer problema causado dentro de suas dependências em razão 
da omissão sobre as circunstâncias acima. 
 
CLÁUSULA 4ª  - DA MENSALIDADE 
4.1 - Uma mensalidade compreende o período entre o primeiro e último dia de cada mês. 
4.2 - Para todos os planos serão aceitos como formas de pagamento: Boleto bancário ou cheque.                        
4.3 - O PLANO UP se refere à contratação antecipada de 12 meses, sendo aceito o pagamento 
parcelado em até 12 parcelas iguais e sucessivas por meio de cheques pré-datados. 
4.4 - No caso de desistência dos alunos que aderiram ao PLANO UP serão devolvidos todos os 
cheques pré-datados com o valor integral das mensalidades referentes aos meses posteriores à 
data de solicitação do cancelamento da matrícula. 
4.5 - Para quaisquer formas de pagamento efetuado após o dia 10 (dez), será cobrado o valor integral 
da mensalidade sem qualquer desconto, acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao dia.  
. . .  
CLÁUSULA 5ª - DESCONTOS, PLANOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1 - A Cia. Up Leon oferece os seguintes descontos, planos e condições de pagamento:  
5.1.1 Desconto Família - 10% de desconto para membros adicionais de uma mesma família (pais, 
filhos, irmãos). 
5.1.2 Desconto Modalidades - 10% de desconto na segunda modal idade  
5.1.3 Desconto Forma de Pagamento  
-10% para pagamentos efetuados até dia 05 de cada mês  
-30% para pagamentos efetuados no Plano Up, total izando o valor referente a 01 (um) ano de 
contrato, com pagamento feito em 12 parcelas iguais e sucessivas,  cheque  pré-datado para 
todo dia 05. 
5.2 -Os descontos não são cumulativos com outras promoções, portanto nenhum dos  
descontos prev istos na cláusula 5ª  se aplica, caso já esteja sendo praticadas outras condições 
especiais de preço,ações promocionais ou valor abaixo do anunciado na tabela de preço cheio.  
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CLÁUSULA 6ª — TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 
6.1 – A solici tação deve ser feita via email  di recionado à coordenação. 
6.2 - Ao solicitar cancelamento ou t rancamento de matrícula após o primeiro dia do mês a ser 
t rancado, serão cobrados os dias f requentados proporcionalmente ao valor da mensalidade.  
6.3 - Após o cancelamento da matrícula, o aluno deverá efetuar o pagamento integra l de nova 
taxa de adesão para retornar às aulas.  
6.4 – Será permitido apenas 01 (um) trancamento por  ano, de 01 (uma) competência, exceto 
por motivos médicos. 
 
CLÁUSULA 7ª — REPOSIÇÃO DE AULAS 
7.1 - Não haverá aula de reposição em casos de feriado, recesso ou falta do aluno. 
7.2 - Caso a aula não seja realizada, seja por ausência do professor ou por alguma questão  
administrativa, a reposição será marcada na aula seguinte, entre a coordenação técnica e os 
alunos que estiverem presentes, valendo a decisão da maioria.  
7.3 - A aula de reposição poderá ser marcada em dia e horário diferente ao da turma, caso 
esta seja a vontade expressada pela maioria dos alunos da turma no momento da decisão.  
 
CLÁUSULA 8ª — RISCO ATIVIDADE CIRCENSE 
O Aluno ou responsável declara ser de l iv re e espontânea vontade que praticará a ativ idade e 
que está ciente dos riscos inerentes à pratica da ativ idade circense, mesmo atendendo a 
estri ta observância de todas as normas de segurança pela qual é regida.  
 
CLÁUSULA  9ª -  DIREITO DE IMAGEM 
9.1 – O Aluno ou responsável cede, gratuitamente, para todos os efeitos legais, o direito de utilizar da 
sua imagem para fins de divulgação, figurando individualmente ou em grupo, em campanhas 
institucionais ou publicitárias da Cia. Up Leon, em consonãncia com a moral e os bons costumes, 
a ética e ordem pública, segundo o código civil. 
9.2 - Declara estar ciente de que a autorização acima não transfere à Cia. Up Leon qualquer ônus ou 
responsabilidades civis ou criminais decorrentes do conteúdo do material disponibilizado em sítio 
eletrônico da Cia. Up Leon ou em outras mídias digitais ou não, na íntegra ou em partes.  
 
CLÁUSULA  10ª -  FORO 
As partes elegem o foro da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer  dúvidas decorrentes 
deste contrato e seus anexos. E por estarem ajustadas, as partes dão como aceito este termo ao 
concondar com a sua contratação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


