PROTOCOLO EMPRESAS

Entre Wellness Sport City, Actividades Desportivas Lda., de ora em diante designada como
SPORT CITY, NIPC 507431707, matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Sesimbra
sob o nº 2508 / 2005 -07-27, com sede na Rua Luis de Camões lote nº 1222, Quinta do Conde 1,
2975 - 287 Quinta do Conde, neste acto representado por Jacinto Carrilho ou Vitor Patrica, com
poderes para o acto
E: ASFIC/PJ, Rua Gomes Freire, 174, 1169-007 Lisboa, NIPC 501 638 687, de ora em diante
designada como EMPRESA, neste acto representado pelo respectivo Administrador (ou gerente)
com poderes para o acto.
É celebrado o presente protocolo definindo as condições em que se irá processar a adesão dos
colaboradores da Segunda Outorgante com a SPORT CITY.

DEFINIÇÕES
COLABORADORES DA EMPRESA – todas as pessoas singulares que mantenham com a
EMPRESA contrato de trabalho à data da sua inscrição como Associado. Excepcionalmente, o
SPORT CITY pode autorizar que no grupo de colaboradores sejam integradas pessoas singulares
com outro tipo de relação com a EMPRESA.
AGREGADO FAMILIAR – cônjuge e dependentes do associado. Excepcional e casuisticamente, a
SPORT CITY pode autorizar que sejam considerados como membros do Agregado familiar outras
pessoas que com o Associado vivam em comunhão de mesa e habitação.
CLUBE – Instalações da SPORT CITY sitas na Rua Luís de Camões lote nº 1222, Quinta do
Conde 1, 2975 - 287 Quinta do Conde.

CLÁUSULA 1ª
A SPORT CITY obriga-se a proporcionar aos colaboradores da EMPRESA e respectivo agregado
familiar o acesso ao CLUBE, utilização dos equipamentos e dos seguintes serviços: --------------§ - Piscinas, aulas em classe, ginásio de aparelhos cardiovasculares e musculação com
avaliação física inicial (anamnese desportiva e questionário saúde), cacifo diário, sauna e
banho turco, sempre de acordo com o tipo de inscrição efectuado. ----------------------------

Os serviços previstos no parágrafo único do nº 1 do presente artigo ou quaisquer outras condições
existentes para Associados podem ser alterados pela SPORT CITY (i) por escrito, correio
electrónico ou outro meio adequado, dirigido à empresa, com 30 dias de antecedência em relação
à produção de efeitos das alterações, no que diga respeito às condições específicas do presente
protocolo, ou (ii) através de aviso afixado nas instalações nos termos previstos no formulário de
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adesão individual, no que respeite às condições gerais de utilização dos serviços do clube por
parte dos seus utilizadores. -----------------------------------------------------------------------------------------CLÁUSULA 2ª
Todos os valores devidos pela inscrição no clube e, em geral, pela sua utilização e dos respectivos
serviços serão pagos pelos colaboradores e membros do respectivo agregado familiar.
A adesão como Associados por parte dos colaboradores da EMPRESA e dos membros do
respectivo agregado familiar será realizada nos termos e condições previstos para os Associados
individuais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A EMPRESA obriga-se a levar a cabo divulgações internas do Wellness Sport City. O não
cumprimento desta cláusula possibilita a resolução imediata do protocolo com efeitos retroactivos.
Aos Associados abrangidos pelo presente Protocolo são aplicáveis as regras relativas aos
Associados individuais, designadamente no que respeita aos direitos e deveres do Associado e do
Clube, com excepção da regulamentação que colida com o disposto no presente Protocolo,
incluindo, designadamente, as regras relativas à transferência de posição de Associado. --------O presente protocolo tem a validade de 1 ano, válido de Abril de 2009 Abril de 2010, renovado
automaticamente podendo ser denunciado com 30 (trinta) dias de antecedência em relação ao seu
terminus------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÁUSULA 3ª
Ao abrigo deste protocolo a EMPRESA irá beneficiar das seguintes regalias para os seus
colaboradores e agregado familiar, conforme mencionado anteriormente:
- Inscrição inicial – Desconto de 50% sobre o valor de inscrição que estiver em vigor no momento.
- Valor da mensalidade – 10% de desconto em adesões aos cartões acima dos 55 euros
(inclusive).

- Oferta da toalha de treino para adesões ao Cartão WELLNESS SPORT CITY FULL TIME.

1ª Outorgante
Assinatura...........................................................................................
2ª Outorgante
Assinatura.............................................................................................
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