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C O M U N I C A D O 
 

 

Prezados Associados; 

 

O Bela Vista Country Club, por intermédio de seu Presidente Executivo e 

Vice-Presidente vem, perante os seus associados, informar que: 

  

Considerando a crescente procura dos sócios por profissionais de educação 

física que prestem serviços de forma personalizada (“personal trainer”); 

  

Considerando que o atual número de profissionais de educação física que 

presta, serviços de forma personalizada (“personal trainer”) atualmente para o 

Clube não é mais suficiente para atender tal demanda, decidiram: 

  

- Permitir que 2 (dois) novos profissionais de educação física possam oferecer e 

prestar seus serviços na condição de “personal trainer” nas dependências do 

Clube Bela Vista.  

  

- Para tanto, os profissionais interessados deverão possuir comprovada 

capacidade técnica atestada pelo órgão de classe competente; ser – 

obrigatoriamente - sócios do Clube e que os serviços sejam prestados em nossas 

dependências, de maneira exclusiva para sócios do Clube Bela Vista. 

  

- A responsabilidade de contratação e pagamento pelos serviços desses 

profissionais serão de inteira responsabilidade do sócio e será negociada e 

formalizada diretamente com o profissional, sem nenhum tipo de gerência, 

interferência e/ou responsabilidade do Clube, ficando tal previsão (sobre a 

ausência de responsabilidade do Clube) expressa no contrato entre as partes. 
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- Para o uso dos espaços do Clube destinados a prestação dos serviços, os novos 

profissionais pagarão, mensalmente, o valor correspondente a uma mensalidade 

vigente e paga pelos associados do Bela Vista Country Club 

  

Assim, por meio do presente COMUNICADO, dando a devida publicidade a 

respeito dessa decisão, observando e mantendo a isonomia para todos os sócios, 

informamos que os interessados em prestar esses serviços poderão se inscrever 

junto a secretaria até o dia 10/08/2022. 

  

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas diretamente com o Diretor de 

Academia, Sr. Gledson Back. 

  

Ressaltando, por fim que, na hipótese de existirem mais interessados que 

o número de vagas disponibilizadas, para fim de desempate e visando atender o 

maior número de sócios possíveis, serão escolhidos aqueles que tiverem o maior 

número de sócios interessados na prestação dos serviços do profissional (o que 

deverá ser devidamente comprovado com a apresentação de contratos de 

prestação de serviços firmados com os sócios, caso necessário) e, mesmo assim, 

permanecendo o empate, a escolha será pelo sócio com mais tempo de 

associação ao Clube.    

  

 

Gaspar, 02 de agosto de 2022. 

 

 

Isaías Felsky                             Fabio Hahne 

Presidente Executivo                     Vice-Presidente 
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