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REGULAMENTO INTERNO ACADEMIA LIFT 

 

 

 

O disposto no presente regulamento aplica-se aos clientes que celebraram contrato com a LTHC, 

Lda., detentora da marca Academia LIFT. O cumprimento das normas registadas neste 

Regulamento visa o bom funcionamento da Academia. 

 

1. Administração e funcionamento 

1.1. Gestão e Administração 

A LTHC Unipessoal LDA é a entidade a quem compete a gestão e administração da 

marca Academia LIFT. 

 

1.2. Funcionamento 

1.2.1. O funcionamento, a utilização da academia em questão e as respetivas regras 

encontram-se inerentes ao presente regulamento. A qualquer momento a 

Academia pode modificar os preços, serviços prestados ou equipamentos 

disponíveis que serão informados atempadamente; 

 

1.2.2. Os clientes tomarão conhecimento do regulamento aquando da sua inscrição, no 

entanto este estará afixado na receção; 

1.2.3. Este regulamento faz parte integrante do contrato de adesão de cada cliente; 

1.2.4.  As instalações e serviços são indicados para os seus clientes que são os indivíduos 

que se filiaram à Academia através do pagamento do Seguro e do plano 

correspondente descritos na inscrição. 

 

1.3. Coordenação técnica 

A coordenação técnica é realizada por uma equipa especifica em cada uma das 

diferentes áreas. 

 

1.4. Interrupção das atividades/encerramento 

1.4.1. A Academia LIFT encontra-se aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. Contudo, 

a administração reserva-se ao direito de encerrar o espaço; 

1.4.2. horário da receção é de segunda a sexta das 07h às 11h e das 14h às 22h sendo 

que aos sábados encontra-se aberto das 10h à 13h. A LTHC, Lda reserve-se no 

direito de mudar o horário sempre que necessário com aviso prévio. 

 

2. Aquisição na qualidade de sócio 

2.1. Inscrição 

2.1.1. A intenção ao tornar-se sócio da Academia LIFT é única e exclusivamente da 

responsabilidade de cada um dos nossos clientes, assumindo assim, a inexistência 

de qualquer contraindicação para a prática de atividade física; 
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2.1.2. A Academia LIFT reserva-se ao direito de admissão e permanência dos associados; 

2.1.3. Documentos a apresentar na inscrição: 

a) Ficha de inscrição preenchida; 

b) Apresentar cartão de identificação válido e NIF; 

c) Entregar comprovativo de NIB; 

d) Efetuar o pagamento da inscrição (engloba seguro de acidentes pessoais, 

válido e renovável por períodos de um ano); 

e) Tomar conhecimento e efetuar a assinatura de aceitação das condições; 

f) No momento da inscrição cada sócio é obrigado a preencher um formulário 

sobre a sua condição de saúde atual; 

2.1.4. A admissão dos clientes pressupõe por parte do proponente a aceitação e o 

cumprimento integral de todas as condições, regulamentos, normas e preços; 

2.1.5. A idade mínima para assinar contrato com a Academia é de 18 anos. Clientes com 

idade inferior devem-se acompanhar de um representante legal que será 

responsável por qualquer situação que se verifique com o menor; 

2.1.6. A idade mínima para frequentar a Academia LIFT é de 14 anos. 

 

 

2.2. Pagamento 

2.2.1. O sócio no ato da sua inscrição deverá pagar uma joia, valor este definido pela 

Academia LIFT; 

2.2.2. O pagamento pode ser efetuado das seguintes formas: 

a) Pagamento mensal por Débito Direto; 

b) Pronto-pagamento bimestral, semestral ou anuidade por numerário, 

multibanco ou cheque; 

2.2.3. O Débito Direto das Mensalidades será efetuado num período de dia 1 a 7 de cada 

mês; 

2.2.4. A Academia LIFT reserva-se ao direito de impedir o acesso a sócios com 

pagamentos em atraso; 

2.2.5. As taxas poderão ser alteradas, assumindo a Academia LIFT a notificação prévia a 

todos os sócios num prazo de 30 dias; 

2.2.6. Caso o sócio não frequente a Academia LIFT num determinado mês, o pagamento 

desse mesmo mês, não é possível ser transferido para outros meses; 

2.2.7. O pagamento da mensalidade compreende a utilização dos balneários, aulas de 

grupo e das salas de exercício mediante o plano escolhido no momento da adesão; 

2.2.8. A LTHC, Lda. reserva-se ao direito de recusar o reembolso de quaisquer quantias 

recebidas para o pagamento dos seus serviços; 

2.2.9. Todos os acordos de débito direto estão protegidos contra qualquer tipo de 

aumento de preços, exceto se existir aumento de IVA, ao longo do período de 12 

meses; 

2.2.10. O não pagamento da mensalidade bem como da joia inicial em vigor no 

momento da adesão impede o cliente da utilização do espaço; 

2.2.11. A verificação de atrasos nos pagamentos, ou a sua falta, implica a 

impossibilidade de acesso às instalações; 

2.2.12. Se o cliente cancelar a autorização do débito direto ou solicitar a revogação dos 

pagamentos, a LTHC, Lda. terá o direito a cobrar uma taxa extra de 10€ e o direito 

a cobrar a totalidade do montante remanescente do período em falta do contrato. 
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Caso esta situação não se resolva da forma supracitada, o processo será 

encaminhado para o departamento jurídico da LTHC, Lda.; 

2.2.13. Os valores dos planos são aplicados IVA à taxa legal em vigor. O valor do Seguro 

está isento de IVA de acordo com o artigo 9º do CIVA. 

 

3. Cancelamentos 

3.1. OS sócios que pretendam cancelar a sua adesão, devem-no fazer com um aviso prévio 

por escrito de pelo menos 30 dias antes de decorrido o seu termo nas situações de: 

a) Doença ou invalidez permanente, impeditivas da prática das atividades oferecidas; 

b) Despedimento; 

c) Gravidez; 

d) Transferência de local de trabalho ou mudança de residência, para uma distância 

superior a 50km da Academia. Para qualquer uma das situações, deverão ser 

devidamente comprovadas pelo cliente. 

3.2. Caso já tenha sido nosso Sócio anteriormente a sua readmissão poderá estar sujeita ao 

pagamento da joia da inscrição em vigor; 

3.3. Caso não seja cumprido o aviso prévio de 30 dias a LTHC, Lda. tem o direito a cobrar a 

mensalidade seguinte; 

3.4. A LTHC, Lda. poderá cancelar a admissão/inscrição de qualquer cliente por 

incumprimento do regulamento ou circunstâncias e atitudes que a Administração 

considere menos corretas, não havendo direito a qualquer reembolso. 

 

4. Suspensão temporária da inscrição 

4.1. A suspensão relativa à inscrição será aceite apenas mediante uma justificação, 

por motivos de saúde ou que implique a deslocação do local de trabalho com 

um prazo até 2 meses; 

4.2. Os pedidos de suspensão devem ser notificados com um aviso prévio de 15 dias; 

4.3. A transferência de contrato para outra pessoa não é uma opção na Academia 

LIFT. 

 

5. Cartão de Sócio 

5.1. O nosso cartão de sócio, entregue a todos os inscritos é a identificação digital que 

permite o acesso à Academia LIFT; 

5.2. Este cartão é pessoal e intransmissível e é obrigatória a entrada na Academia através 

dos acessos definidos para sócios; 

5.3. Em caso de perda ou extravio desse cartão, a emissão da segunda via do mesmo terá 

um custo acrescido de 20euros. 

 

6. Outras Obrigações 

6.1. Constitui obrigações do sócio, para além dos pagamentos supracitados: 

a) Pagar, previamente a respetiva utilização de todos os serviços não incluídos na 

respetiva quota; 

b) O sócio deve, apenas e exclusivamente, praticar as atividades para que está 

fisicamente habilitado; 

c) É da competência do praticante de desporto, respeitar as indicações dos 

funcionários, técnicos e instrutores de ginásio no que se refere à atividade física e 

respetiva intensidade, volume e forma correta de utilização dos equipamentos; 
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d) A Academia LIFT não se responsabiliza por qualquer tipo de lesão ocorrida dentro 

das instalações do mesmo; 

e) É dever do sócio ter a máxima precaução relativamente à utilização dos 

equipamentos e serviços; 

f) Concordar e cumprir os regulamentos gerais da Academia LIFT, estando inerente 

os horários, preços, normas técnicas e médicas; 

g) Os sócios são responsáveis pelos seus pertences e devem guarda-los nos cacifos 

existentes na Academia para tal efeito, não se responsabilizando a mesma por 

qualquer furto ocorrido dento do espaço. Os cacifos devem ser deixados tal como 

foram encontrados. Há a possibilidade de aluguer destes por um preço de 

7,5€/mês; 

6.2. A Academia LIFT deve ser indemnizada por todos os danos, furtos e prejuízos 

eventualmente causados nas instalações da mesma, e/ou equipamentos que lhe forem 

disponibilizados; 

6.3. Os clientes devem comunicar na receção com a maior brevidade possível qualquer 

mudança de morada, telefone, e-mail ou NIB que tenham fornecido aquando da 

inscrição; 

6.4. O cliente concorda e aceita que a LTHC, Lda. utilize as informações fornecidas para lhe 

enviar informações, a fim de prestar vários serviços e ofertas. Todos os dados dos 

clientes vão ter um processamento automático para um Banco de Dados e vão ser 

tratados sob a lei de proteção de dados pessoais. 

 

7. Normas de Acesso 

7.1. As modalidades de grupo são realizadas consoante o mapa de aulas distribuído 

mensalmente; 

7.2. Reserva-se a Academia LIFT o direito de condicionar todos os que coloquem em risco a 

segurança dos restantes nas instalações; 

7.3. Cada sócio deve obedecer às regras do espaço e/ou instruções dos funcionários, 

podendo a sua desobediência retirar-lhe o direito de permanecer no locar; 

7.4. Todos os sócios são responsáveis pelos prejuízos que cometem, quer a nível pessoal 

com ode equipamentos ou instalações, devendo a LTHC, Lda. ser ressarcida de qualquer 

dano causado no espaço; 

7.5. As áreas destinadas aos balneários ou sanitários estão separadas por sexo, sendo 

proibida a sua utilização por membros do sexo oposto em cada área reservada 

exclusivamente para o sexo Masculino e Feminino; 

7.6. Obrigatório o uso de toalha e de calçado apropriado. O cliente não pode dormir nas 

instalações e só poderá comer o que adquirir na receção da Academia fora da zona de 

exercícios; 

7.7. Não é permitido utilizar as instalações em tronco nu, descalço ou de chinelos; 

7.8. Os clientes deveram colocar os equipamentos no devido lugar após a sua utilização; 

7.9. Não são permitidos treinadores pessoais que não pertençam à Academia; 

7.10. Qualquer cliente poderá trazer um acompanhamento para um treino 

experimental na condição que este assine um termo de responsabilidade e assunção 

de risco. O acompanhante terá as mesmas responsabilidades que um cliente da 

Academia LIFT, mas apenas a poderá frequentar no horário da receção. O cliente da 

Academia será responsável pela presença do seu acompanhante sendo que a direção 

da Academia tem a última palavra sobre a admissão deste acompanhante; 
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7.11. A alegação do desconhecimento deste regulamento não poderá ser aceite, pois 

a inscrição não é aceite sem que o mesmo seja assinado; 

7.12. A LTHC, Lda. compromete-se a manter as suas instalações com os equipamentos 

adequados e higienizadas; 

7.13. A LTHC, Lda. reserva-se ao direito de alterar o presente regulamento bastando 

para o efeito uma comunicação geral colocada em local visível e nas plataformas 

digitais; 

7.14. Toda e qualquer situação que possa surgir e que não esteja prevista no presente 

regulamento, será avaliada pela LTHC, Lda.;  

7.15. A LTHC, Lda. coloca-se à disposição para reclamações, solicitações ou sugestões 

que deverão ser feitas pessoalmente ou por escrito e entregues na receção. 


