
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PERSONAL TRAINER 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:  
 
CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de 

Identidade nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua 
XXXXXXXXXXXXXX, Cep XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.  

 

CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de 
Identidade nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua 
XXXXXXXXXXXXXX, Cep XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.  

 
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 

Contrato de Prestação de Serviços de Personal Trainer, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.  

 
DO OBJETO DO CONTRATO 

 
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a prestação, pelo 

CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos serviços de personal trainer, consistindo em 
atividades físicas previamente estabelecidas, levando em consideração as condições 
físicas do CONTRATANTE, avaliadas em exame realizado pelo CONTRATADO.  

 
Cláusula 2ª. A prestação de serviço é feita por pacote de ______ sessões, com 

duração de até 50 (cinquenta) minutos, que serão realizadas no prazo máximo de 30 
(trinta dias), acrescidos de uma semana, cinco dias úteis se necessário e com aviso 
prévio, a partir da primeira sessão realizada. O CONTRATANTE poderá usar seu 
pacote na regularidade de ____ vezes na semana, como pré-estabelecido por ambos.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato de prestação de serviço poderá ser renovado ao 

seu término, caso haja interesse de ambas aas partes. 
 
Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá apresentar previamente, caso seja portador 

de alguma doença que imponha limitações à atividade física, laudo médico informando 
tal estado. Se não o fizer, o CONTRATADO não se responsabilizará por eventuais 
problemas de saúde que o CONTRATANTE possa vir a ter.  

 
Cláusula 4ª. O CONTRANTE poderá exigir uma avaliação a cada 60 dias a partir da 

sua primeira avaliação, desde que esta aconteça no horário da sua aula, sem qualquer 
custo adicional.  

 
Cláusula 5ª. O CONTRANTE tem o direito de receber por escrito sua prescrição de 

exercícios e o método utilizado para seu objetivo proposto. Caso houver dúvidas quanto 
a metodologia realizada, terá total liberdade para questionar via WhatsApp, e-mail ou 
pessoalmente quando a CONTRATADA não estiver em atendimento.  

 
DO HORÁRIO 

 


