
FICHA DE INSCRIÇÃO  

DADOS DO ALUNO: 

*Nome: 
 

*Nome da Escola: 
 

*Atividade:    
 

Categoria:  
 

*Data de Nascimento: 
 

*CEP: 
 

*Endereço:  
 

*Bairro: 
 

*Cidade: 
 

*Estado:  
 

*Telefone:  
-   

Celular:  
-  

DADOS DO RESPONSÁVEL: 

*Nome do Responsável:  
 

*Celular:  
-                     RESIDÊNCIAL:                        TRABALHO: 

*E-mail: 

 
*IDENTIDADE: 

 
   
                                ORGÃO EXP:                  ESTADO CIVIL:  

  

*CPF:  
 
ENDEREÇO 

RESIDENCIAL: 

  
 

Convênio médico:  
 

*Autorizo Meu Filho a 
Sair Sozinho: Sim Não 

Responsabilizo-me pela veracidade das informações acima Sim  

LI E CONCORDO COM O CONTRATO DE MATRÍCULA Sim  

 
Data: ____________________________AULA EXPERIMENTAL – DIA ________________ 

 

 
Assinatura do responsável: ___________________________________________________ 

 

http://www.kksports.com.br/template1/pdf/CONTRATO_DE_MATRCULA.pdf


 

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA  

(PAR-Q) 

 

LEI Nº 6765 DE 05 DE MAIO DE 2014. 
(http://www.confef.org.br/extra/juris/mostra_lei.asp?ID=159) 

 
Este Questionário tem por objetivo identificar a necessidade de avaliação por um médico antes do início ou do 
aumento de nível da atividade física.  
Por favor, assinale "sim" ou "não" às seguintes perguntas: 
 
NOME DO PRATICANTE DA ATIVIDADE:___________________________________ 
 
1) Algum médico já disse que você possui algum problema de coração ou pressão arterial, e que somente 
deveria realizar atividade física supervisionado por profissionais de saúde? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
2) Você sente dores no peito quando pratica atividade física? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
3) No último mês, você sentiu dores no peito ao praticar atividade física? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
4) Você apresenta algum desequilíbrio devido à tontura e/ou perda momentânea da consciência? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
5) Você possui algum problema ósseo ou articular, que pode ser afetado ou agravado pela atividade física? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
6) Você toma atualmente algum tipo de medicação de uso contínuo? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
7) Você realiza algum tipo de tratamento médico para pressão arterial ou problemas cardíacos? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
8) Você realiza algum tratamento médico contínuo, que possa ser afetado ou prejudicado com a atividade 
física? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
9) Você já se submeteu a algum tipo de cirurgia, que comprometa de alguma forma a atividade física? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
10) Sabe de alguma outra razão pela qual a atividade física possa eventualmente comprometer sua saúde? 
(   ) Sim   (   ) Não 
  

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 
 
Declaro que estou ciente de que é recomendável conversar com um médico, antes de iniciar ou 
aumentar o nível de atividade física pretendido, assumindo plena responsabilidade pela realização de 
qualquer atividade física sem o atendimento desta recomendação. 
 
 

Rio de Janeiro, _______ de ________________/ 20____ 
 
 
 
_______________________________________________ 
assinatura do praticante ou do responsável pelo menor 

 



CONTRATO DE MATRÍCULA:  

CONTRATADA – KKSPORTS – Carlos Eduardo N Melillo Ensino Desportivo 

CONTRATANTES: identificados no Requerimento de Matrícula e Termo de Adesão (inscrição), de que são signatários. 

ALUNO BENEFICIÁRIO: identificado no Requerimento de Matrícula e Termo de Adesão (inscrição). 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA I (OBJETO) – Prestação dos serviços desportivos correspondentes à modalidade e turma em que o aluno for 

matriculado.  

Parágrafo único - O aluno beneficiário deste contrato deverá observar os princípios e conduta éticos, morais, disciplinares 

e de respeito às normas de boa convivência coletiva e necessários ao desenvolvimento da prática desportiva aplicada, 

educação e ensinos sérios.  

CLÁUSULA II (SERVIÇOS NÃO COBERTOS) – ESTE CONTRATO NÃO ABRANGEM OS SERVIÇOS 

ESPECIAIS, TRANSPORTE, OS OPCIONAIS E DE USO FACULTATIVO INDIVIDUAL OU POR GRUPO DE 

ALUNOS, BEM COMO UNIFORME, DE USO INDIVIDUAL OBRIGATÓRIO.  

§ 1. Entende como serviços especiais, como Exames de Faixa, Inscrições de Competições, Convites de Apresentações, 

entre outros desta natureza necessários para o desenvolvimento do aluno beneficiário.  

§ 2.º - Também não estarão cobertos os danos materiais que o aluno, dolosa ou culposamente, causar ao estabelecimento, 

os quais deverão ser ressarcidos.  

§ 3º - É fornecido de forma gratuita pela Contratada ao (a) aluno (a) um seguro básico de acidente coletivo durante o 

período em que estiver ocorrendo à prática desportiva em aula. O (A) aluno (a) estará coberto com o SEGURO de acidente 

coletivo para casos de 1º atendimento (como emergências, raio X, bandagens, suturas entre outros deste tipo) com o valor 

limitado de R$500,00 (quinhentos reais) e sob as Clínicas cadastradas pela seguradora. Não abrange a cobertura do seguro 

de acidente coletivo os casos mais complexos como internações, cirurgias, medicamentos e outros, conforme os termos da 

seguradora disponíveis na secretaria.  

§ 4° - O (a) Contratante (a) se obriga na qualidade de responsável pelo (a) aluno (a), a critério e conveniência própria, 

contratar sob sua inteira responsabilidade e risco, seguro complementar de saúde e de acidente pessoal em favor do (a) 

aluno (a), com cobertura de forma ampla, a fim de, garantir outras coberturas não previstas no seguro básico de acidente 

coletivo.  

CLÁUSULA III (RESPONSABILIDADE PRINCIPAL E SOLIDÁRIA) – O(s) contratante(s) se responsabiliza(m), 

cada um de per si, individualmente, em conjunto e solidariamente, sem ordem de preferência ou sucessão, por todas as 

obrigações decorrentes do presente instrumento contratual.  

CLÁUSULA IV (ENTRADA, ARRAS, SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO) – A confirmação da celebração do 

contrato se dará pelo pagamento da primeira parcela da mensalidade desportiva, entrega do deste contrato devidamente 

assinado e cópia dos documentos solicitados, todos a serem entregues na secretaria da Contratada. (RG, CPF, comprovante 

de residência) Na Confirmação do pagamento da mensalidade será confirmada a matrícula do (a) aluno (a), constituindo o 

valor pago na parcela de mensalidade inicial como entrada de arras de sinal e princípio de pagamento.  

§ 1.º - (DESISTÊNCIA) – Se o(s) Contratante(s) desistir(em) da matrícula até 5 (cinco) dias após o início das aulas, 

terá(ão) devolução de 80% (oitenta por cento) do que já houver(em) pago, retendo o (a), Contratado (a) a diferença para 

cobertura de tributos e contribuições incidentes sobre faturamento, despesas administrativas e ocupação da vaga.  

CLÁUSULA V (INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONFIRMAÇÃO DO CONTRATO) – Não será 

iniciada a prestação dos serviços desportivos ao (a) aluno (a), enquanto não for confirmada e efetivada a matrícula, 

inclusive com o pagamento do período ou valor correspondente à entrada, conforme Cláusula IV.  

Parágrafo único – qualquer aluno tem o direito de realizar uma AULA EXPERIMENTAL mediante ao preenchimento da 

ficha de inscrição e preenchimento do QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA (PAR-Q) sob a 

LEI Nº 6765 DE 05 DE MAIO DE 2014, sendo devidamente assinado por seu responsável legal antes de entrar em local de 

aula. 

CLÁUSULA VI (PAGAMENTO DO VALOR DA MATRÍCULA) – O valor da matrícula, deverá ser feito 

integralmente, no ato de assinatura dos respectivos requerimento e contrato. (ou por forma determinada da instituição 

Contratada)  

CLÁUSULA VII (VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS) – As parcelas da mensalidade esportiva deverão ser 

pagas dentro do mês vigente, tendo como vencimento todo o dia (10) dez do mês corrente, obedecendo às formas de 

descontos pré-determinados e dentro do vencimento pela Contratada e salvo acordo específico e individual das partes para 

adoção de plano alternativo. O (A) Contratante se compromete a pagar as parcelas da mensalidade pactuada nas respectivas 

datas de vencimentos, sendo que caso ocorra atraso nos respectivos pagamentos a mensalidade será cobrada de forma 

fechada, ou seja, o débito dos valores vencidos mais o débito do valor vincendo, sempre em única parcela.  

CLÁUSULA VIII (VALOR E FORMA DE PAGAMENTO) – O (A) Contratante pagará a Contratada a quantia 

correspondente à modalidade e a turma escolhida, no valor de uma trimestralidade desportiva, dividida em uma parcela 

como entrada e sinal, necessária para efetivação e confirmação da matrícula, conforme previsto nas Cláusulas IV, V e VI, 

mais as parcelas mensais iguais vincendas correspondentes ao período contratado, como previsto na Cláusula VII, sendo o 

valor fixado de acordo com o tipo de atividade escolhida conforme tabela. A tabela com os valores das respectivas 

mensalidades estão disponíveis na secretaria da Contratada.  

Parágrafo único - Outra divisão poderá ser feita, tendo em vista a data de efetivação da matrícula, servindo de 

comprovante da aplicação do plano alternativo o valor e a data de pagamento da parcela inicial.  



CLÁUSULA IX (CLÁUSUAL PENAL, ATRASO NO PAGAMENTO E COBRANÇA) – Se o pagamento for feito 

após o dia e/ou mês de vencimento da parcela, o (A) os (AS) contratante(s) arcará(ão) com os seguintes acréscimos:  

§ PRIMEIRO - CLÁUSULA PENAL- As partes acordam que em caso de atraso e mora dos pagamentos acertados será 

cobrado a título de cláusula penal a multa de 2% (dois) por cento sob o valor total do débito vencido mais juros mora de 

0,33% ao dia.  

§ SEGUNDO – JUROS DE MORA - persistindo a inadimplência por período superior a 20 (vinte) dias, incidirá ainda sob 

as parcelas em atraso o juros de 1% (um) por cento ao mês, mais correção monetária calculados sob o débito principal, 

antes da aplicação da multa e o valor principal será corrigido por índice oficial de inflação, acumulado desde a data de 

vencimento da parcela, podendo ser substituído o do último mês, quando ainda desconhecido, pelo do mês anterior.  

§ TERCEIRO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL – Havendo a necessidade de cobrança extrajudicial 

será devido pelo (a) Contratante além das parcelas descritas nos parágrafos primeiro e segundo, os valores decorrentes das 

custas da cobrança extrajudicial ou judicial, além, da verba destinada ao pagamento de honorários advocatícios calculadas 

da seguinte forma:  

a) após 90 (noventa) dias com o fechamento de contrato, caso o contratante esteja em débito, incidirá em uma ação de 

PROTESTO em fórum local para a devida cobrança dos meses em débitos. Não sendo renovado o contrato e cancelada a 

matrícula do beneficiário cabendo as demais cobranças. 

b) Para cobrança de pagamentos por via extrajudicial, os honorários arbitrados serão de 10% (dez por cento), sob o valor 

total devido na data da cobrança;  

c) Para cobrança de pagamentos por via judicial, serão cobrados os honorários arbitrados em 20% (vinte por cento) sob o 

valor total devido durante o período de inadimplência do contrato.  

§ QUARTO - Será suspenso de imediato qualquer abatimento ou benefício, descontos para irmãos, funcionários, períodos, 

etc..., no caso de inadimplência da parcela da mensalidade que esteja vencida e as demais que sejam vincendas.  

CLÁUSULA X (RESCISÃO POR DÉBITO) - após 90 (noventa) dias de atraso no pagamento das mensalidades – sem 

prejuízo de garantia do previsto em lei quanto à continuidade de freqüência do aluno no respectivo período letivo ou, se for 

o caso, da expedição de transferência – a Contratada poderá rescindir o presente contrato automaticamente 

independentemente de notificação, ficando o(s) contratante (s) responsável(is) pelo pagamento da multa contratual, do 

débito existente e dos prejuízos decorrentes do inadimplemento (ARTS. 474 E 475, C.C.).  

Parágrafo único (PARCELAS VENCIDAS) - O(s) Contratante(s) ficarão ainda obrigados ao pagamento das parcelas que 

tiverem vencimento enquanto o aluno freqüentar o estabelecimento de ensino contratado.  

CLÁUSULA XI (DESLIGAMENTO, CANCELAMENTO, TRANSFERÊNCIA E DESISTÊNCIA) – Não será 

devolvida parcela com vencimento em mês posterior àquele em que o aluno, efetivamente, se desligar do estabelecimento 

de ensino ou apresentar, por escrito, o respectivo requerimento, operando-se a rescisão do contrato pelo (s) Contratante (s).  

CLÁUSULA XII (NÃO ACEITAÇÃO E NÃO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA) – Além dos casos previstos na 

legislação de ensino e nas normas de funcionamento da escola, o(a) Contratado(a) não aceitará ou não renovará a matrícula 

de aluno em razão de inadimplência.  

Parágrafo único (TRANSFERÊNCIA NO DECURSO DO ANO) – Havendo incompatibilidade do aluno com o regime 

didático-pedagógico do estabelecimento e prejuízo para ele ou para a comunidade desportiva, poderá ser expedida a 

transferência do aluno antes do término do trimestre esportivo, rompendo-se o presente contrato.  

CLÁUSULA XIII – (PERÍODO VIGÊNCIA E DA RENOVAÇÃO) O presente contrato terá como prazo o período de 

um trimestre, ou seja, 03 (três) meses, contados do início da efetivação da matrícula do Aluno (a). Caso as partes decidam 

por dar continuidade no contrato após o seu vencimento este será renovado automaticamente por quantos períodos sejam 

necessários até a sua efetiva dissolução, que poderá ser dar por comunicação prévia, mediante a carta, e-mail ou aviso, com 

no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência para suspensão e recisão do contrato. Ocorrerá também a renovação automática 

com a continuidade do(a) aluno(a) nas modalidades esportivas contratadas.  

 

CLÁUSULA XIV (USO DE IMAGEM) – O contratante autoriza o uso de imagens do(a) aluno(a) beneficiário(a) deste 

contrato, em atividades desportivas, para fins de uso ilustrativos e campanhas publicitárias em todas as mídias disponíveis.  

 

CLÁUSULA XV (FORO) - Fica eleito como Foro para dirimir quaisquer controvérsias do presente contrato o da Comarca 

de Nova Iguaçu ou Rio de Janeiro. 

 

Rio de Janeiro, _______ de ________________/ 20____ 
 
 
 
_______________________________________________ 
assinatura do praticante ou do responsável pelo menor 

 


