
Regulamento

 
A RB Sport Mix se propõe a ensinar e treinar seus alunos na prática esportiva. Para 
que possamos executar o nosso trabalho com eficiência e segurança, é necessário o 
cumprimento das regras abaixo:
 
1 - De acordo com a Lei Estadual nº 
exame médico específico para a prática de atividade esportiva, que deverá ser 
renovado anualmente;
2 - Durante as aulas ou participação em eventos, treinos, e campeonatos, a RB 
Sport Mix diligenciará para que o alu
acidente;
3 - A fim de evitar acidentes, o aluno deverá observar rigorosamente as regras de 
segurança e demais instrução de seus professores;
4 - Os responsáveis entendem e t
riscos inerentes à sua prática. Por sua vez, 
poderá ser responsabilizada por tais riscos;
5 - O aluno terá direito à reposição de aula, dentro dos horários 
curso se, por motivo de força maior, a mesma
6 - Os professores não se responsabilizam por alunos que estejam fora do seu 
horário de aula. É de responsabilidade dos responsáveis chegar até 5 minutos 
antes do término da aula;
7 - O valor da aula será estipulada em tabela própria, 
consulta no site da rbmix.com.br
8 -A mensalidade do curso compreende o período entre o 1º dia do mês, é paga 
antecipadamente e tem prazo para quitação até o 5º dia útil do mês. Após o dia 10, 
será cobrado multa/juros;
9 - O pagamen
10 -Após o vencimento da mensalidade o aluno poderá ser impedido de frequentar 
a atividade correspondente;
11-Para os alunos novos, após o dia 20º dia em curso, o valor cobrado será de 50% 
do valor da mensalidade naquele mês;
12-Caso a mensalidade seja interrompida por um período de 01 (mês), será 
cobrado uma nova ma
13-Para os alunos não sócios e seus acompanhantes é obrigatório fazer a 
carteirinha de ace
levar cópia da certidão de nascimento ou da identidade, 02 fotos 3x4 e pagar taxa 
de admissão;
14-Não nos responsabilizamos por objetos de valores levados e 
perdidos/esquecidos;
15 - 
16 - 
Fluminense;
17 - 
secretaria do Fluminense (informando n
18 – 
divulgação
19 – 
devendo ser comprado
20 – 
na manhãs e tardes

Regulamento 

A RB Sport Mix se propõe a ensinar e treinar seus alunos na prática esportiva. Para 
que possamos executar o nosso trabalho com eficiência e segurança, é necessário o 
cumprimento das regras abaixo:

De acordo com a Lei Estadual nº 
exame médico específico para a prática de atividade esportiva, que deverá ser 
renovado anualmente;

Durante as aulas ou participação em eventos, treinos, e campeonatos, a RB 
Sport Mix diligenciará para que o alu
acidente; 

A fim de evitar acidentes, o aluno deverá observar rigorosamente as regras de 
segurança e demais instrução de seus professores;

Os responsáveis entendem e t
riscos inerentes à sua prática. Por sua vez, 
poderá ser responsabilizada por tais riscos;

O aluno terá direito à reposição de aula, dentro dos horários 
curso se, por motivo de força maior, a mesma

Os professores não se responsabilizam por alunos que estejam fora do seu 
horário de aula. É de responsabilidade dos responsáveis chegar até 5 minutos 
antes do término da aula;

O valor da aula será estipulada em tabela própria, 
consulta no site da rbmix.com.br

A mensalidade do curso compreende o período entre o 1º dia do mês, é paga 
antecipadamente e tem prazo para quitação até o 5º dia útil do mês. Após o dia 10, 
será cobrado multa/juros;

O pagamento do curso é realizado diretamente na secretaria do Fluminense; 
Após o vencimento da mensalidade o aluno poderá ser impedido de frequentar 

a atividade correspondente;
Para os alunos novos, após o dia 20º dia em curso, o valor cobrado será de 50% 

o valor da mensalidade naquele mês;
Caso a mensalidade seja interrompida por um período de 01 (mês), será 

cobrado uma nova ma
Para os alunos não sócios e seus acompanhantes é obrigatório fazer a 

carteirinha de ace
levar cópia da certidão de nascimento ou da identidade, 02 fotos 3x4 e pagar taxa 
de admissão; 

Não nos responsabilizamos por objetos de valores levados e 
perdidos/esquecidos;

 Alunos com doenças contagiosas não poderão frequentar as atividades;
 A inscrição e o pagamento do curso são realizados na secretaria do 

Fluminense; 
 O cancelamento de qualquer atividade deve ser feito diretamente na 

secretaria do Fluminense (informando n
 Autorizo o uso de imagens e vídeos do meu (minha) filho (a) para fins de 

divulgação em site próprio da RB Sport Mix;
 O uso de uniforme durante as aulas e 

devendo ser comprado
 No mês de janeiro, férias escolares, funcionamos em dias e horários reduzidos 

na manhãs e tardes

 

A RB Sport Mix se propõe a ensinar e treinar seus alunos na prática esportiva. Para 
que possamos executar o nosso trabalho com eficiência e segurança, é necessário o 
cumprimento das regras abaixo:

De acordo com a Lei Estadual nº 
exame médico específico para a prática de atividade esportiva, que deverá ser 
renovado anualmente; 

Durante as aulas ou participação em eventos, treinos, e campeonatos, a RB 
Sport Mix diligenciará para que o alu

A fim de evitar acidentes, o aluno deverá observar rigorosamente as regras de 
segurança e demais instrução de seus professores;

Os responsáveis entendem e t
riscos inerentes à sua prática. Por sua vez, 
poderá ser responsabilizada por tais riscos;

O aluno terá direito à reposição de aula, dentro dos horários 
curso se, por motivo de força maior, a mesma

Os professores não se responsabilizam por alunos que estejam fora do seu 
horário de aula. É de responsabilidade dos responsáveis chegar até 5 minutos 
antes do término da aula; 

O valor da aula será estipulada em tabela própria, 
consulta no site da rbmix.com.br

A mensalidade do curso compreende o período entre o 1º dia do mês, é paga 
antecipadamente e tem prazo para quitação até o 5º dia útil do mês. Após o dia 10, 
será cobrado multa/juros;

to do curso é realizado diretamente na secretaria do Fluminense; 
Após o vencimento da mensalidade o aluno poderá ser impedido de frequentar 

a atividade correspondente;
Para os alunos novos, após o dia 20º dia em curso, o valor cobrado será de 50% 

o valor da mensalidade naquele mês;
Caso a mensalidade seja interrompida por um período de 01 (mês), será 

cobrado uma nova matrícula mediante a vaga na atividade
Para os alunos não sócios e seus acompanhantes é obrigatório fazer a 

carteirinha de acesso ao clube na secretaria do Fluminense. Para isso, é necessário 
levar cópia da certidão de nascimento ou da identidade, 02 fotos 3x4 e pagar taxa 

Não nos responsabilizamos por objetos de valores levados e 
perdidos/esquecidos; 

com doenças contagiosas não poderão frequentar as atividades;
A inscrição e o pagamento do curso são realizados na secretaria do 

O cancelamento de qualquer atividade deve ser feito diretamente na 
secretaria do Fluminense (informando n

Autorizo o uso de imagens e vídeos do meu (minha) filho (a) para fins de 
em site próprio da RB Sport Mix;

O uso de uniforme durante as aulas e 
devendo ser comprado diretamente 

No mês de janeiro, férias escolares, funcionamos em dias e horários reduzidos 
na manhãs e tardes; 

A RB Sport Mix se propõe a ensinar e treinar seus alunos na prática esportiva. Para 
que possamos executar o nosso trabalho com eficiência e segurança, é necessário o 
cumprimento das regras abaixo: 

De acordo com a Lei Estadual nº 2835/1997 é obrigatório a apresentação de 
exame médico específico para a prática de atividade esportiva, que deverá ser 

Durante as aulas ou participação em eventos, treinos, e campeonatos, a RB 
Sport Mix diligenciará para que o alu

A fim de evitar acidentes, o aluno deverá observar rigorosamente as regras de 
segurança e demais instrução de seus professores;

Os responsáveis entendem e tem consciência que toda atividade desport
riscos inerentes à sua prática. Por sua vez, 
poderá ser responsabilizada por tais riscos;

O aluno terá direito à reposição de aula, dentro dos horários 
curso se, por motivo de força maior, a mesma

Os professores não se responsabilizam por alunos que estejam fora do seu 
horário de aula. É de responsabilidade dos responsáveis chegar até 5 minutos 

 
O valor da aula será estipulada em tabela própria, 

consulta no site da rbmix.com.br 
A mensalidade do curso compreende o período entre o 1º dia do mês, é paga 

antecipadamente e tem prazo para quitação até o 5º dia útil do mês. Após o dia 10, 
será cobrado multa/juros; 

to do curso é realizado diretamente na secretaria do Fluminense; 
Após o vencimento da mensalidade o aluno poderá ser impedido de frequentar 

a atividade correspondente; 
Para os alunos novos, após o dia 20º dia em curso, o valor cobrado será de 50% 

o valor da mensalidade naquele mês;
Caso a mensalidade seja interrompida por um período de 01 (mês), será 

trícula mediante a vaga na atividade
Para os alunos não sócios e seus acompanhantes é obrigatório fazer a 

sso ao clube na secretaria do Fluminense. Para isso, é necessário 
levar cópia da certidão de nascimento ou da identidade, 02 fotos 3x4 e pagar taxa 

Não nos responsabilizamos por objetos de valores levados e 

com doenças contagiosas não poderão frequentar as atividades;
A inscrição e o pagamento do curso são realizados na secretaria do 

O cancelamento de qualquer atividade deve ser feito diretamente na 
secretaria do Fluminense (informando n

Autorizo o uso de imagens e vídeos do meu (minha) filho (a) para fins de 
em site próprio da RB Sport Mix;

O uso de uniforme durante as aulas e 
diretamente 

No mês de janeiro, férias escolares, funcionamos em dias e horários reduzidos 

A RB Sport Mix se propõe a ensinar e treinar seus alunos na prática esportiva. Para 
que possamos executar o nosso trabalho com eficiência e segurança, é necessário o 

2835/1997 é obrigatório a apresentação de 
exame médico específico para a prática de atividade esportiva, que deverá ser 

Durante as aulas ou participação em eventos, treinos, e campeonatos, a RB 
Sport Mix diligenciará para que o aluno não esteja sujeito a qualquer tipo de 

A fim de evitar acidentes, o aluno deverá observar rigorosamente as regras de 
segurança e demais instrução de seus professores;

em consciência que toda atividade desport
riscos inerentes à sua prática. Por sua vez, entendem que a RB Sport M
poderá ser responsabilizada por tais riscos; 

O aluno terá direito à reposição de aula, dentro dos horários 
curso se, por motivo de força maior, a mesma não for ministrada;

Os professores não se responsabilizam por alunos que estejam fora do seu 
horário de aula. É de responsabilidade dos responsáveis chegar até 5 minutos 

O valor da aula será estipulada em tabela própria, 

A mensalidade do curso compreende o período entre o 1º dia do mês, é paga 
antecipadamente e tem prazo para quitação até o 5º dia útil do mês. Após o dia 10, 

to do curso é realizado diretamente na secretaria do Fluminense; 
Após o vencimento da mensalidade o aluno poderá ser impedido de frequentar 

Para os alunos novos, após o dia 20º dia em curso, o valor cobrado será de 50% 
o valor da mensalidade naquele mês; 

Caso a mensalidade seja interrompida por um período de 01 (mês), será 
trícula mediante a vaga na atividade

Para os alunos não sócios e seus acompanhantes é obrigatório fazer a 
sso ao clube na secretaria do Fluminense. Para isso, é necessário 

levar cópia da certidão de nascimento ou da identidade, 02 fotos 3x4 e pagar taxa 

Não nos responsabilizamos por objetos de valores levados e 

com doenças contagiosas não poderão frequentar as atividades;
A inscrição e o pagamento do curso são realizados na secretaria do 

O cancelamento de qualquer atividade deve ser feito diretamente na 
secretaria do Fluminense (informando nome completo e matrícula);

Autorizo o uso de imagens e vídeos do meu (minha) filho (a) para fins de 
em site próprio da RB Sport Mix; 

O uso de uniforme durante as aulas e nas apresentaç
diretamente com a RB Sport Mix;

No mês de janeiro, férias escolares, funcionamos em dias e horários reduzidos 

 

A RB Sport Mix se propõe a ensinar e treinar seus alunos na prática esportiva. Para 
que possamos executar o nosso trabalho com eficiência e segurança, é necessário o 

2835/1997 é obrigatório a apresentação de 
exame médico específico para a prática de atividade esportiva, que deverá ser 

Durante as aulas ou participação em eventos, treinos, e campeonatos, a RB 
no não esteja sujeito a qualquer tipo de 

A fim de evitar acidentes, o aluno deverá observar rigorosamente as regras de 
segurança e demais instrução de seus professores; 

em consciência que toda atividade desport
entendem que a RB Sport M

O aluno terá direito à reposição de aula, dentro dos horários 
não for ministrada;

Os professores não se responsabilizam por alunos que estejam fora do seu 
horário de aula. É de responsabilidade dos responsáveis chegar até 5 minutos 

O valor da aula será estipulada em tabela própria, estando disponível para 

A mensalidade do curso compreende o período entre o 1º dia do mês, é paga 
antecipadamente e tem prazo para quitação até o 5º dia útil do mês. Após o dia 10, 

to do curso é realizado diretamente na secretaria do Fluminense; 
Após o vencimento da mensalidade o aluno poderá ser impedido de frequentar 

Para os alunos novos, após o dia 20º dia em curso, o valor cobrado será de 50% 

Caso a mensalidade seja interrompida por um período de 01 (mês), será 
trícula mediante a vaga na atividade

Para os alunos não sócios e seus acompanhantes é obrigatório fazer a 
sso ao clube na secretaria do Fluminense. Para isso, é necessário 

levar cópia da certidão de nascimento ou da identidade, 02 fotos 3x4 e pagar taxa 

Não nos responsabilizamos por objetos de valores levados e 

com doenças contagiosas não poderão frequentar as atividades;
A inscrição e o pagamento do curso são realizados na secretaria do 

O cancelamento de qualquer atividade deve ser feito diretamente na 
ome completo e matrícula);

Autorizo o uso de imagens e vídeos do meu (minha) filho (a) para fins de 

apresentaç
com a RB Sport Mix; 

No mês de janeiro, férias escolares, funcionamos em dias e horários reduzidos 

A RB Sport Mix se propõe a ensinar e treinar seus alunos na prática esportiva. Para 
que possamos executar o nosso trabalho com eficiência e segurança, é necessário o 

2835/1997 é obrigatório a apresentação de 
exame médico específico para a prática de atividade esportiva, que deverá ser 

Durante as aulas ou participação em eventos, treinos, e campeonatos, a RB 
no não esteja sujeito a qualquer tipo de 

A fim de evitar acidentes, o aluno deverá observar rigorosamente as regras de 

em consciência que toda atividade desport
entendem que a RB Sport M

O aluno terá direito à reposição de aula, dentro dos horários oferecidos pelo
não for ministrada; 

Os professores não se responsabilizam por alunos que estejam fora do seu 
horário de aula. É de responsabilidade dos responsáveis chegar até 5 minutos 

estando disponível para 

A mensalidade do curso compreende o período entre o 1º dia do mês, é paga 
antecipadamente e tem prazo para quitação até o 5º dia útil do mês. Após o dia 10, 

to do curso é realizado diretamente na secretaria do Fluminense; 
Após o vencimento da mensalidade o aluno poderá ser impedido de frequentar 

Para os alunos novos, após o dia 20º dia em curso, o valor cobrado será de 50% 

Caso a mensalidade seja interrompida por um período de 01 (mês), será 
trícula mediante a vaga na atividade; 

Para os alunos não sócios e seus acompanhantes é obrigatório fazer a 
sso ao clube na secretaria do Fluminense. Para isso, é necessário 

levar cópia da certidão de nascimento ou da identidade, 02 fotos 3x4 e pagar taxa 

Não nos responsabilizamos por objetos de valores levados e 

com doenças contagiosas não poderão frequentar as atividades;
A inscrição e o pagamento do curso são realizados na secretaria do 

O cancelamento de qualquer atividade deve ser feito diretamente na 
ome completo e matrícula);

Autorizo o uso de imagens e vídeos do meu (minha) filho (a) para fins de 

apresentações é obrigatório
 

No mês de janeiro, férias escolares, funcionamos em dias e horários reduzidos 

A RB Sport Mix se propõe a ensinar e treinar seus alunos na prática esportiva. Para 
que possamos executar o nosso trabalho com eficiência e segurança, é necessário o 

2835/1997 é obrigatório a apresentação de 
exame médico específico para a prática de atividade esportiva, que deverá ser 

Durante as aulas ou participação em eventos, treinos, e campeonatos, a RB 
no não esteja sujeito a qualquer tipo de 

A fim de evitar acidentes, o aluno deverá observar rigorosamente as regras de 

em consciência que toda atividade desportiva tem 
entendem que a RB Sport Mix não 

oferecidos pelo

Os professores não se responsabilizam por alunos que estejam fora do seu 
horário de aula. É de responsabilidade dos responsáveis chegar até 5 minutos 

estando disponível para 

A mensalidade do curso compreende o período entre o 1º dia do mês, é paga 
antecipadamente e tem prazo para quitação até o 5º dia útil do mês. Após o dia 10, 

to do curso é realizado diretamente na secretaria do Fluminense; 
Após o vencimento da mensalidade o aluno poderá ser impedido de frequentar 

Para os alunos novos, após o dia 20º dia em curso, o valor cobrado será de 50% 

Caso a mensalidade seja interrompida por um período de 01 (mês), será 

Para os alunos não sócios e seus acompanhantes é obrigatório fazer a 
sso ao clube na secretaria do Fluminense. Para isso, é necessário 

levar cópia da certidão de nascimento ou da identidade, 02 fotos 3x4 e pagar taxa 

com doenças contagiosas não poderão frequentar as atividades; 
A inscrição e o pagamento do curso são realizados na secretaria do 

O cancelamento de qualquer atividade deve ser feito diretamente na 
ome completo e matrícula); 

Autorizo o uso de imagens e vídeos do meu (minha) filho (a) para fins de 

obrigatório, 

No mês de janeiro, férias escolares, funcionamos em dias e horários reduzidos 

A RB Sport Mix se propõe a ensinar e treinar seus alunos na prática esportiva. Para 
que possamos executar o nosso trabalho com eficiência e segurança, é necessário o 

2835/1997 é obrigatório a apresentação de 
exame médico específico para a prática de atividade esportiva, que deverá ser 

A fim de evitar acidentes, o aluno deverá observar rigorosamente as regras de 

iva tem 

oferecidos pelo 

horário de aula. É de responsabilidade dos responsáveis chegar até 5 minutos 

A mensalidade do curso compreende o período entre o 1º dia do mês, é paga 
antecipadamente e tem prazo para quitação até o 5º dia útil do mês. Após o dia 10, 

to do curso é realizado diretamente na secretaria do Fluminense;  
Após o vencimento da mensalidade o aluno poderá ser impedido de frequentar 

Para os alunos novos, após o dia 20º dia em curso, o valor cobrado será de 50% 

sso ao clube na secretaria do Fluminense. Para isso, é necessário 
levar cópia da certidão de nascimento ou da identidade, 02 fotos 3x4 e pagar taxa 

No mês de janeiro, férias escolares, funcionamos em dias e horários reduzidos 


