Protocolo entre Clube W e P I
0 Clube W - Wellness for Women e um ginasio situado no centro de Lisboa dedicado ao bem-estar feminino.
As actividades do Clube Go:
Treinos de circuit0 intervalado de 30 minutos com maquinas hidraulicas, que garantem um treino
complete, sem risco de les8es nem dores musculares, em regime de livre-t6nsito.
Aulas de Grupo, tais como: Danqs Latinas e Africanas, Danp do Ventre, Pop Dance, Relaxamento,
Pilates, Aerolocal e Localizada, em regime de livre-trsnsito.

Outros Serviqos: Aulas de Salsa e Kizomba (M/F) Ns-laboral; Aulas de Ginastica para Crlanrps
(Gbados); Serviqo de Personal Trainer (PT); Festas de aniverdrio para Crianqs e OrganizaGo de
Despedidas de Solteira;

0 nosso objective, e ajudar as senhoras a alcanqr os seus objectivos e proporcionar-lhes bem-estar fisico
atraves de exercicio fisico regular acompanhado por instrutoras qualificadas, avalia5iies corporais mensais e
sugestks para urna alimentaGo saudavel.

Propomo-nos a oferecer as vossas colaboradoras e suas familiares directas, condi~6esespeciais de adego no
imbito do programa para empresas:

Servigo

AdeGo

O€
Livre-Trsnsito Circuito + Aulas de (10
Grupo
Protocolo)

Mensalidade

0bsewas6es

Entre 34€ e 44€
mCs (valores ja com +
de 10°/~desconto)

Paga apenas o 30€
Horario
seguro
desportivo: 10€

( C a ~ o Horario Lazer: das 10h30
e das 15h-17hm

As m2es acompanhantes tCm
condifles especiais st5 para
Gbados (mesmas condiqSes de
adeszo e mensalidade que as
crianvs)

20€
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Aulas Ginastica para Crianps

Aulas de Salsa e Kizomba (M/F)
Festas de
Crianqs

Anivedrio

0€
(10
Protocolo)

- 12h

MCs 25€ 1aula
40€ 2 aulas

I

Dependendo da 1 20% de desconto nas festas no
esblha do tema I l o MCs Protocolo.

para

Despedidas de Solteira

10% de desconto ap6s primeiro
mCs Protocolo.

*As c o n d i ~ k sde Protocolo aplicam-se aquando da inscriGo de pelo menos 2 pessoas.
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0 desconto na inscri@o 6 vilido ate final do 10 mi3 ap6s assinatura. Finda esta data, continuaremos a
proporcionar as c o n d i ~ k sapresentadas para as mensalidades, sendo que a inscri@o assume o valor de 20E
para o Livre-Trinsito Circuito 30 minutos + Aulas de Grupo, e 543 para os Restantes Servi~os(salvo
Campanha Promocional de valor inferior).
0s descontos ser%o aplicados mediante a apresenta@o de documento que comprove o desempenho de
funt$es na empresa e mantsm-se vitalicios (mesmo que a s6cia aderente deixe de desempenhar f u n ~ k sna
empresa protocolada) desde que esta n%ocancele a sua inscri@o. Relativamente aos familiares diredos,
ter%oque se dirigir ao Clube W juntamente com a colaboradora aderente.
0 Clube W compromete-se a n%oaumentar a mensalidade da s6cia ate aos seus 100 anos, desde que n%o
cancele.
Todas as colaboradoras poderio suspender a sua inscri@o por um periodo de 2 meses (motivos profissionais)
avisando atraves de e-mail, sem ter assim, de se deslocar ao Clube (mas anexando comprovativo que
justifique) e mais 1m b (motivo de Ferias), sendo este repartido em 2 meses (50% no mss que for de ferias
e 5O0/0 no mCs seguinte).
A inscri@o no Clube e feita por um periodo de 6 meses (com renova@o automitica, except0 com aviso
previo de 30 dias da inten@o de n%oo fazer) e o pagamento mensal feito atraves de DCbito Directo.
A formalizaGo deste protocolo n i o implica quaisquer encargos para a empresa aderente. Esta, apenas,
cornpromete-se a divulgar a actual proposta, pelos meios de comunica@o internos existentes e a manter a
existgncia de uma pessoa responsive1 que acompanhe o acordo, assegurando desta forma um elo de liga@o
entre as duas entidades.

SUCESSO EM MARCHA, Lda.
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