
 

StandUp Portugal Academy, Lda. 

“SUPAcademy” 

Termos de Adesão e Regulamento 

 
(CLIENTE, ALUNO, PRATICANTE) declara aceitar as seguintes condições apresentadas 
pela StandUp Portugal Academy, Lda., (doravante designada por SUPAcademy), 
sociedade por quotas limitada, NIF n.º 509762859, com sede no Bairro 15 Bom Sucesso 
2510-662 VAU, para compra de equipamentos, para frequentar as atividades promovidas, 
bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis do mesmo: 

I CONTACTOS 

1. Para qualquer assunto relacionado com a SUPAcademy, favor contactar: 
    Telemóvel: +351 962374793  
    Email:info@standupportugal.pt. 
2. Caso não consiga entrar em contacto, deixe mensagem escrita (SMS) com os seguintes 
tópicos: Nome; Assunto; e, contacto. 

 
II LOCAL DE Atividades e Vendas 
1. O ponto de encontro para prática das atividades, será no local onde se vão realizar as 
aulas; 
2.  Caso existam alterações do local de encontro, o aluno e ou praticante será informado       
previamente.                                                                                                                                          
3. Vendas de equipamentos, são sempre feitas na loja virtual, podendo os produtos 
adquiridos serem levantados nas instalações da SUPAcademy ou enviados por 
transportadora mediante o pagamento de uma taxa.  

 
III HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
1. A SUPAcademy está aberta todo o ano; 
 

IV INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES 

1. Fazer o registo da atividade por +351962374793, info@standupportugal.pt ou no site em 
www.standupportugal.pt enviando uma mensagem; 

 

 

mailto:info@standupportugal.pt
http://www.standupportugal.pt/


 

 

V AULAS 

1. As aulas, passeios ou experiência tem regularmente o tempo de 1 horas, podendo ser 
determinado de comum acordo outro espaço de tempo. 
2. O local de realização é definido, consoante as condições climatéricas e confirmado para 
as reservas com 24 horas de antecedência; 
3. A SUPAcademy reserva-se no direito de alterar ou anular uma atividade sempre que 
não estejam reunidas as condições de segurança para a sua prática. 

VI AULAS PERSONALIZADAS 

1. O aluno e ou praticante deverá definir juntamente coma SUPAcademy o horário e 
número de aulas pretendidas. 
2. As aulas têm a duração de aproximadamente 60 minutos; 
3. O local de realização é definido, consoante as condições climatéricas, com 24 horas de 
antecedência. 

VII MODOS DE PAGAMENTO 

1. O pagamento das atividades e da compra de equipamentos, poderá ser efetuado 
através de dinheiro, ou transferência bancária. 

VIII PARCERIAS 

1. O aluno e ou praticante beneficia das parcerias estabelecidas com a SUPAcademy. 

IX TRANSPORTE 

1. O transporte para as atividades em forma de “PICK UP” terá de ser previamente 
solicitado e acordado. 
3. A taxa de transporte não está inserida nos custos das aulas e atividades. 

X MARCAÇÕES, DESMARCAÇÕES E 
FALTAS 

1. Compete ao praticante solicitar a marcação da aula; 
2. As reservas devem ser efetuadas e confirmadas até 24 horas antes da aula; 
3. As desmarcações devem ser efetuadas até 12 horas antecedentes à aula; 
4. Se a desmarcação for feita com menos de 12 horas antes da aula, o aluno e ou 
praticante perderá o direito ao sinal pago pela reserva se for o caso. 
 

 



 

 

XI AULAS DE COMPENSAÇÃO 

1. As atividades de compensação geradas por motivo de falta, são agendadas 
previamente com a SUPAcademy. 

 

XII ALUNO e ou Praticante 

1. Devem chegar 15 minutos antes da atividade começar. 
2. Devem cumprir a todas as instruções do treinador/instrutor; 
3. Devem equipar-se de acordo com as instruções. 
4. São responsáveis por danos causados nos equipamentos por falta de cuidado ou 
utilização indevida dos mesmos. 

XIII TREINADOR/INSTRUTOR 

1. Deve assegurar que as condições de segurança permitem a realização da atividade; 
2. Tem a obrigação de assegurar que todas as normas de segurança são aplicadas; 
3. Deve transmitir e orientar as aulas com sensatez; 
4. Nunca deve chegar atrasado. 

XIV TRANSPORTE 

1. Proibido comer e beber no interior do transporte; 
2. Proibido fumar no interior do transporte; 
3. Proibido vestir e despir no interior do transporte; 
4. Proibido entrar molhado para o transporte; 
5. Proibido encostar ou apoiar equipamento no transporte, especialmente quando molhado 
com água salgada; 
6. O aluno e ou praticante deve deixar os seus objetos pessoais devidamente arrumados 
no interior do transporte. 

XV EQUIPAMENTO 

1. O aluno e ou praticante é responsável pelo equipamento fornecido para a atividade, 
devendo manuseá-lo com zelo; 
2. Caso o equipamento fornecido pela SUPAcademy fique danificado devido a falta de 
cuidado e utilização indevida, o aluno e ou praticante é responsável pelo arranjo ou 
compra de novo equipamento. 

 

 



 

 

XVI INFORMAÇÃO PESSOAL 

1. Os dados fornecidos pelo aluno, praticante ou cliente destinam-se exclusivamente ao 
uso interno da SUPAcademy, para efeitos de faturação e cobrança, contactos, ações de 
marketing direto, oferta de produtos e serviços acessórios relacionados, ainda que 
indiretamente, com a atividade da SUPAcademy, sendo assegurados ao respetivo titular o 
direito de acesso e retificação; 
2. As imagens retiradas nas aulas e atividades desenvolvidas, poderão ser utilizadas em 
ações de marketing promovidas pela SUPAcademy. 
3. O aluno, praticante ou cliente consente na utilização dos seus dados pessoais para os 
efeitos referidos no número 1 e 2. 

XVII SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

1. Todos os alunos e ou praticantes em prática estão cobertos por seguro de acidentes 
pessoais e responsabilidade civil. 

XVIII RESPONSABILIDADE CIVIL  

1. A SUPAcademy e os seus técnicos não são responsáveis por qualquer doença, 
acidente pessoal ou lesão de que seja vítima o aluno e ou praticante, adulto ou criança, 
que se encontre a realizar as nossas atividades, à exceção dos casos em que seja 
comprovado o seu comportamento doloso ou negligente no decorrer da aula; 
2. Depois da conclusão das atividades, a SUPAcademy não se responsabiliza por 
quaisquer acidentes ou danos que venham a ocorrer com os alunos e ou praticantes. 

XIX ALTERAÇÕES 

1. A SUPAcademy reserva-se no direito de, em qualquer altura, substituir treinadores ou 
instrutores e alterar os horários das atividades. 

A Direção 

 


