
TERMO DE ADESÃO À ESCOLA DE ESPORTES DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CLASSISTA DOS  

COLABORADORES DA Oi ART – MG  
Rua Professor Galba Veloso, 327, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte – MG CEP 31.015-080 

Contatos: (31) 3229 -9494 ou (31) 3229-9498 clubeoiart@clubeoiart.com.br 

 

Aluno titular: ______________________________________________________ Data Nasc. ____ /____ /_________ 

CPF: _______________________ C.I. ________________________ Órgão Emissor: _______ Estado:______ 

Endereço: __________________________________________________________Bairro: ______________________ 

Cidade:________________________________ CEP:________________ Estado Civil: __________________________ 

Fone Fixo: _______________ Celular Whatsapp: __________________ E-mail:_______________________________ 

Declaro, através deste Termo de Adesão, ter me (ou meu filho ou filha) matriculado na Escola de Esportes da Associação 

Recreativa Classista dos Colaboradores da Oi – ART MG, (Clube Oi ART), na modalidade  ___________________________, 

__________ vezes na semana e  me comprometo a pagar a Taxa de Matrícula, a Taxa de Carteira e as Mensalidades 

referentes a aula da referida modalidade conforme valores e forma de pagamento descrito abaixo, bem como a cumprir 

todas as normas contidas no Estatuto e Regulamento Interno do Clube Oi ART, disponíveis no site www.clubeoiart.com.br , 

os quais tenho conhecimento, inclusive da Política de Privacidade da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), também 

disponível no site e pela qual autorizo o uso dos meus dados pessoais, sensíveis ou não, descritos acima, para fins de 

cadastro nesta associação, cobrança e divulgação de comunicados e avisos gerais sobre o Clube. 

 

Valor total da Taxa de Carteira: _____________________________________________________________________ 

Taxa de Matrícula:  _______________________________________________________________________________ 

Valor da Mensalidade: ____________________________________________________________________________ 

Valor total: _____________________________________________________________________________________ 

Forma de pagamento: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Estou ciente de que, o cancelamento da minha matrícula, só poderá ser feito através de solicitação realizada até o dia 30 do 

mês anterior, através do e-mail clubeoiart@clubeoiart.com.br ou por carta de próprio punho protocolada na secretaria do 

Clube.  Também estou ciente que anualmente as mensalidades sofrem reajuste e, portanto, os valores aqui acordados 

serão reajustados. 

Declaro que estou ciente de que este Termo de Adesão tem validade por tempo indeterminado e o não pagamento de duas 
mensalidades poderá implicar em cobrança, via cartório de protestos, cobrança de juros e nova Taxa de Matrícula, 
conforme definido em Regulamento Interno e Estatuto do Clube Oi ART. 
 
Informações Importantes: 
1. A Escola de Esportes do Clube Oi ART tem por objetivo ofertar atividades a públicos de diferentes idades para os 

desenvolvimentos: cognitivo, psicomotor, social e de lazer, seguindo a filosofia do Clube Oi ART. 
2. O Clube poderá fornecer, diretamente ou através de parcerias/convênios.  
3. Todas as modalidades esportivas são opcionais. 
4. A anuidade da Escola de Esportes será paga em ________________ prestações, com o início em _________________ e 

término em ____________(mês)__________ (ano). Estou ciente de que a mensalidade vence todo dia 10 de cada mês 
e autorizo o pagamento por débito automático ou por boleto enviado por e-mail ou por Whatsapp ou pelo endereço 
acima informado. E, se a cobrança não chegar em até 5 dias antes do vencimento, deverei providenciar o pagamento 
via transferência bancária ou pessoalmente na secretaria do Clube (durante seu respectivo horário de funcionamento) 
desde que enviado o comprovante identificado para o e-mail do Clube. No caso de atraso, será cobrada multa de 2% 
ao mês. E, caso tenha qualquer alteração dos meus dados pessoais descritos acima, assumo o compromisso de 
atualizá-lo junto à secretaria do Clube por e-mail ou pessoalmente. 

5. A mensalidade do mês de dezembro deverá ser paga da seguinte maneira: 50% no mês de outubro e 50% no mês de 
novembro, juntamente com as mensalidades dos respectivos meses vigentes. 

6. O acesso ao Clube será feito através da Carteira de Aluno. A qual deverá ser apresentada na portaria e também a 
qualquer funcionário, ou a Diretoria, quando e se solicitada;  

7. O(a) aluno(a) assume o compromisso de fazer cumprir as determinações do Estatuto e Regulamentos Internos; 
8. Para participar de torneios, apresentações e outras atividades na Escola de Esportes o aluno deverá estar em dia com 

as mensalidades. 
9. O atraso na mensalidade impedirá que o aluno acesse o Clube para participar das aulas.  Ver.29.04.2022 

http://www.clubeoiart.com.br/
mailto:clubeoiart@clubeoiart.com.br


TERMO DE ADESÃO À ESCOLA DE ESPORTES DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CLASSISTA DOS  

COLABORADORES DA Oi ART – MG  
Rua Professor Galba Veloso, 327, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte – MG CEP 31.015-080 

Contatos: (31) 3229 -9494 ou (31) 3229-9498 clubeoiart@clubeoiart.com.br 

Belo Horizonte ______ de __________________ de ___________. 
 

Ass. do Resp. Financeiro: ____________________________________  CPF: __________________________ 
(igual ao documento apresentado) 

 

 Representante do Clube:_______________________________ CPF: ______________________  

   

 

Testemunha 1: _______________________________  Testemunha 2:_______________________________________ 

10. Para cada modalidade o aluno pagará uma Taxa de Matrícula. Fica isento do pagamento da matrícula o aluno que pedir 
transferência de modalidade, durante o decorrer do ano. Além disso, o aluno que pagar 12 (doze) meses consecutivos 
não precisará pagar a Taxa de Matrícula no ano seguinte. 

11. É obrigatório o uso do uniforme da Escola de Esportes em todas as modalidades. Ele é indispensável durante as aulas e 
para a participação dos alunos em torneios internos, externos e apresentações promovidas pelo Clube Oi ART. Valor do 
uniforme:R$_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

12. No caso de desistência, o aluno (no caso de maior) ou os pais ou responsáveis deverá comunicar a secretaria até o dia 
30 do mês anterior para devida baixa e liberação da vaga, sob pena de continuar pagando normalmente a 
mensalidade. 

13. O Clube Oi ART não se responsabiliza pelo furto, roubou ou extravio de qualquer material diferente daquele próprio 
para uso durante as aulas. Portanto, não se responsabiliza por aparelho celular, câmeras fotográficas, bem como 
outros quaisquer itens/objetos de valor como joias, relógios, etc. 

14.  As aulas têm horários bem definidos. Pedimos aos alunos que respeitem estes horários. No caso dos menores, 
pedimos aos pais ou responsáveis a gentileza de buscarem seus filhos ao término das aulas, a fim de evitar que os 
mesmos fiquem sozinhos nas dependências do Clube.  

15.  No caso de acidente durante as aulas será dado o pronto atendimento e será feito contato com os responsáveis. 
16. Pais, responsáveis e/ou alunos, não sócios, poderão chegar no máximo 30 minutos antes do início das aulas e deverão 

permanecer no Clube no máximo 30 minutos após o término das aulas. Pais e/ou responsáveis de alunos menores de 
idade poderão permanecer no Clube apenas para acompanhar as aulas, pois não é permitido acessar e usar as demais 
áreas do Clube tais como: piscinas, outras quadras, áreas de lazer, etc. 

17. Documentação necessária para efetivação da matrícula de aluno: Atestado Médico; 1 foto 3x4; cópia de identidade e 
CPF; comprovante de endereço (aceito apenas contas de água ou energia elétrica, ou operadora de telefonia) e cópia 
do documento oficial do Responsável Financeiro. Importante: Qualquer documento faltante terá um prazo de 30 dias 
para apresentação, sob pena de cancelar a minha matrícula de aluno. 

18.  O aluno (ou pais/responsáveis, no caso de menor de idade), no ato da matrícula, concorda e assume todos os termos 
deste documento. 

 
Dou fé das informações aqui descritas, sob pena da Lei e conforme cópia de documentação anexa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sejam muito bem-vindos ao Clube Oi ART, o clube da família. 

Ver.29.04.2022 


