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CANCELAMENTO

BEM VINDO

JOGOS

AULAS

Agora que você deu o primeiro passo pra melhorar a 

sua qualidade de vida, vamos te apresentar algumas 

informações importantes, fique atento!

1º Todas as quadras estão a disponibil idade dos clientes, bem como os rebatedores e 

equipamentos para empréstimo como raquetes, bolinha e tênis. Fique atendo a 

disponibil idade de materiais e horários dos rebatedores. Lembre-se, aqui você está em 

casa, cuide da CSC como você cuida do seu lar. 

2º O agendamento não se faz necessário para os jogos, são organizados por ordem de 

chagada e nível técnico de jogo. Ao chegar lembre-se de manifestar a recepção sua 

partida e verificar a disponibil idade de quadra, parceiro ou rebatedor, caso precise.

1º O agendamento de aulas é mediante comum acordo entre aluno e professor, podendo 

a grade ser alterada pelo personal em qualquer tempo.

2º Em caso de atraso, necessidade de cancelamento ou alteração no horário por 

qualquer motivo, avise com antecedência mínima de 4 horas, caso contrário, será 

automaticamente considerado falta, e assim, a aula será descontada do seu plano.

3º Os planos de aulas são compostos por quantia de créditos adquiridos para uso em  

período determinado. A não util ização dos créditos até o vencimento do plano, 

acarretará em exclusão automática dos créditos não util izados, não cabendo qualquer 

tipo de reembolso ou reposição de aulas.

4º A util ização dos créditos adquiridos em período inferior ao término do contrato, fica 

a critério do aluno mediante disponibil idade do professor. Ao término dos créditos, não 

haverá nenhum tipo de reposição ou incorporação de excedentes, porém, ficará 

disponível no cadastro do aluno, a aquisição de novo plano de aulas, mediante a 

quitação de todos os débitos referentes ao plano anterior.

CANCELAMENTO

1º Para fins de cancelamento de contrato, a multa rescisória será de 20% (vinte 

porcento) do valor integral do plano ou pacote contratado, desconsiderando qualquer 

tipo de desconto ou valor promocional incorporado, calculados sobre o período restante 

até a data de término do contrato.

2º O período para cálculo da multa rescisória será considerado a partir da solicitação 

formal, realizada mediante e-mail por parte do aluno. Não sendo considerado 

qualquer outra manifestação presencial ou online, como mensagens por aplicativo, 

SMS, l igações ou outras.

3º O canal de comunicação para cancelamento é: cscbrasíl ia@gmail.com 



CARÊNCIAS & SUSPENSÕES
1º As carências contratuais variam de acordo com o período contratado: 7 dias para 

planos trimestrais, 15 dias para planos semestrais e 30 dias para planos anuais. Podendo 

ser util izadas por qualquer motivo a seu critério como viagens, trabalho, descanso, 

férias e outros.

2º Em caso de necessidade de suspensão por afastamento médico por período igual ou 

superior ao da carência estabelecida em contrato, serão abatidos do atestado os dias de 

carência, mesmo que já util izados por qualquer motivo.

3º O período de afastamento médico e/ou de util ização da carência, será 

automaticamente acrescentado no período vigente do contrato, prorrogando-o por 

igual período, sem qualquer perda.

4º O período da carência deverá ser solicitado junto a equipe de atendimento 

previamente. Em caso de solicitação póstuma ao período ausente, fica inviável a 

restituição do mesmo, ou seja, não será feito qualquer acréscimo de período em 

contrato. 

5º A solicitação de suspensão contratual por motivos médicos, terão prazos iguais ao  

atestado, informe ou declaração médica apresentados, sendo inviável a suspensão 

contratual em período póstumo ao término do documento apresentado.

HORÁRIOS DE
FUNCIONAMENTO

61. 3226 5071

61. 99175 3711

@capitalsquashcenter

Setor de Clubes Sul
trecho 3, lote 3

Segunda a sexta 7h às 22h

Sábados 8h às 14h

Domingos e feriados 9h às 13h


