
CONTRATO DE ADESÃO COLÔNIA DE FÉRIAS TRANSFORMANDO COM ARTE 

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) 

responsável pelo aluno(a) 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

A Cia. Up Leon compromete-se a prestar serviços de colônia de férias para crianças, incluindo 

atividades de expressão artística, disponibilizando para tanto, salas e equipamentos adequados bem 

como a mão-de-obra que se faça necessária à perfeita execução das atividades objeto deste contrato. 

CLÁUSULA 2ª - DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

As atividades ocorrerão de 2ª à 6ª feira de 19 à 30 de junho de 2021 de 13h às 17h nas dependências 

da Casa de Artes Up Leon, sede da Cia. Up Leon 

CLÁUSULA 3ª – DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - A inscrição deverá ser feita on line, através do site da Casa de Artes Up Leon  

3.2 – Antes da inscrição o responsável deverá fazer contato através do whatsapp da Casa: (21) 

32416299 confirmando a disponibilidade de vaga. 

3.3 – A inscrição somente terá efeito e será ativada após o pagamento do boleto emitido pela 

contratada. 

3.4 - Caso o aluno seja portador de necessidade especial, o responsável deverá comunicar à Cia. Up 

Leon a necessidade específica no ato da inscrição 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. 

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 – O valor referente às duas semanas será de R$773,00 podendo a contratada praticar valores 

promocionais e descontos de acordo com o seu interesse 

4.2 – O pagamento total, considerando ou não descontos promocionais, deverá ser feito no ato da 

inscrição, através de boleto bancário emitido pela contratada. 

CLÁUSULA 7ª — FALTAS E REPOSIÇÃO DE AULAS 

No caso de faltas ou atrasos, por parte da contratante, nenhum valor será estornado ou as atividades 

repostas em outro dia/horário. 

CLÁUSULA 8ª — Termo De Responsabilidade Para Prática de Atividade Física 

O responsável declara ser de livre e espontânea vontade que seu filho (a) praticará a atividade e que 

está ciente dos riscos inerentes à pratica da atividade circense, mesmo atendendo a estrita 

observância de todas as normas de segurança pela qual é regida. 

O responsável declara, neste ato, que seu filho (a) está em plena condição 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 9ª - DIREITO DE IMAGEM 

9.1 – O responsável cede, gratuitamente, para todos os efeitos legais, o direito de utilizar da sua 

imagem de seu filho (a) para fins de divulgação, figurando individualmente ou em grupo, em 

campanhas institucionais ou publicitárias da Cia. Up Leon, em consonância 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 concordar 

com a sua contratação. 


