
Estamos de volta!
Saiba algumas informac ̧o ̃es para voltar a treinar

Olá, tudo bem?
Espero que esteja bem e se cuidando!
Que saudade, não víamos a hora de te ver novamente!

Estamos muito felizes em anunciar que chegou a hora de reabrir a sua unidade Just Fit.

A reabertura da unidade está programada para  HOJE, Segunda-feira, dia 13/07.
Nossa equipe está pronta te receber com toda segurança, alinhada as orientações dos órgãos competentes (CREF, ACAD,
OMS e Ministério da Saúde).

Confira o novo horário de funcionamento da sua unidade!

Ver horários das unidades

Você viu como estão nossas unidades?

https://justfit.com.br/unidades?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/unidades?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/fale-conosco?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/blog?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/quem-somos?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://bit.ly/Facebook-JustFit
https://bit.ly/Instagram-JustFitOficial
https://www.youtube.com/channel/UC9G6sNWh0gcwhanvcrIIqxw


Confira as nossas dicas para treinar com segurança:

Não será disponibilizada máscara, por isto lembre-se de levar a sua. O uso é obrigatório e caso esteja sem máscara,
sua entrada não será permitida.

Treino com horário agendado.

30% da capacidade.

Não será permitido uso do chuveiro.

Traga sua própria Toalha, Garrafa e Cadeado.

Sua temperatura será aferida na entrada e caso esteja acima de 37.8º, orientaremos você a retornar para casa.

Assista ao vídeo

Agendamento

Para uma melhor segurança e controle pedimos que realize seu agendamento antes de ir até a unidade.

Ao realizar o agendamento você estará confirmando que leu e aceita o TERMO COMPLEMENTAR DE
RESPONSABILIDADE AO REGULAMENTO INTERNO DA ACADEMIA – PREVENÇÕES E ORIENTAÇÕES (COVID-19)

Todos os alunos terão 01 hora de treino por dia.

Após o agendamento, você só poderá cancelar até 2 horas antes do horário agendado.

Fazer agendamento

Importante

Caso tenha apresentado algum sintoma de gripe ou febre, ou tenha tido contato com alguém com suspeita de COVID,
pedimos que fique em casa.
Essa medida é essencial para mantermos a segurança de nossos colaboradores e clientes.

Obrigado e até logo!

https://youtu.be/Ol-2ADUbiLo
https://justfit.com.br/wp-content/uploads/2020/06/TERMO-DE-RESPONSABILIDADE-ALUNOS-PREVEN%25C3%2587%25C3%2595ES-E-ORIENTA%25C3%2587%25C3%2595ES-COVID-19.pdf?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://fale.justfit.com.br/agenda/loginutm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##


Unidades

Fale conosco

Blog

Quem somos

Termo de Matrícula Plano Just

Termo de Matrícula Plano Fit Plus

Termo de Matrícula Recupera

Termo de Matrícula Econômico

Termo de Responsabilidade COVID-19

Política de Privacidade

Just Diária

Regulamento Interno

justfit.com.br

https://www.justfit.com.br/unidades?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/fale-conosco?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/blog?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/quem-somos?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/wp-content/themes/marty_wp/assets/images/Termo_Just.pdf?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Termo-de-matricula-Fit-Plus-com-taxa-cancelamento.pdf?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/wp-content/themes/marty_wp/assets/images/Termo-de-Matricula-JUST-FIT-PLANO-JUST-RECUPERA.pdf
https://www.justfit.com.br/wp-content/themes/marty_wp/assets/images/Termo-de-Matricula-JUST-FIT-PLANO-JUST-ECONOMICO.pdf?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://justfit.com.br/wp-content/uploads/2020/06/TERMO-DE-RESPONSABILIDADE-ALUNOS-PREVEN%25C3%2587%25C3%2595ES-E-ORIENTA%25C3%2587%25C3%2595ES-COVID-19.pdf?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/politica-de-privacidade?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br/fale-conosco?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://justfit.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Regulamento_Interno_2019.pdf?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
https://www.justfit.com.br?utm_source=ALLINMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=Volta_##unidadega##
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