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Lajeado, 30 de maio de 2020. 

 

COMUNICADO DA RETOMADA PARCIAL DAS ATIVIDADES:  

CAMINHADAS E CORRIDAS 

 

Relação das normas indispensáveis a serem seguidas para retomada das atividades de 
CAMINHADAS E CORRIDAS: 
 
 Os sócios terão que agendar seu horário para utilizar a pista de caminhada e corridas do Clube; 
 Os agendamentos serão feitos somente com um dia de antecedência pelo telefone do Clube, 51 3726 

4980, com setor de esporte. Exemplo: As atividades de terças-feiras deverão ter suas reservas 
feitas na segunda-feira;  

 Os agendamentos para as atividades terão início na segunda-feira dia 01/06/2020;  
 As práticas de caminhadas e corridas terão início na terça-feira dia 02/06/2020 
 Os agendamentos deverão ser feitos 8:30 às 17h de segunda-feira a sexta-feira, e das 8:30 as 

11:30h aos sábados; 
 As práticas para caminhadas e corridas só serão ser realizados agendamento nos horários das 

6:30h às 20:00h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 6:30h às 18:30h, aos sábados e domingos; 
 O tempo de caminhada por associado será de 45 minutos, devendo este deixar o Clube 

imediatamente após o término; 
 Haverá um intervalo de 15 minutos entre uma “turma” de caminhada/corrida e outra; 
 Só poderão acessar a sede do Clube aqueles associados que estiverem com o nome na relação 

de autorizações deixada na portaria; 
 Neste primeiro momento serão agendados no máximo 10 associados por hora; 
 O próprio associado deverá controlar seu tempo de exercício e avisar o porteiro o horário da 

sua saída do clube; 
 O sócio não poderá trocar e nem incluir nome no dia da caminhada ou corrida, trocas ou ajustes 

só serão aceitos com agendamento um dia antes. 
 As caminhadas deverão ser individuais ou no máximo com duas pessoas lado a lado; 
 Não será permitido, em hipótese alguma, caminhadas em grupos; 
 Não será permitido, em hipótese alguma, a presença de acompanhantes dentro do Clube nos 

horários da caminhada ou corrida; 
 Aqueles associados que vierem de carro terão de estacionar próximo à secretaria do clube; 
 É obrigatório o uso contínuo de máscaras no interior do Clube mesmo durante as atividades 

físicas; 
 Os espaços de uso comum permanecerão fechados; 
 Não será permitido o uso dos vestiários ou banheiros, considerando que os bebedouros estão 

lacrados e não há atendimento no bar/restaurante, sugere-se que o associado leve sua própria 
garrafa com água; 

 Não é permitido qualquer contato físico entre os associados; 
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 Após a caminhada ou corrida, o associado não poderá permanecer na sede do Clube, devendo 
retirar-se imediatamente do clube; 

 Fica determinado que, em caso de chuva, as caminhadas e corridas serão canceladas 

 Qualquer infração ou descumprimento das regras acima citadas importará na imediata 
suspensão das atividades por tempo indeterminado ao associado infrator; 

 Eventuais dúvidas ou situações não contempladas neste comunicado o serão deliberadas pelo 
Comitê de Crise do CTC. 

 
Estas medidas se fazem necessárias para a preservação da saúde de todos e do plano de retoma 
das atividades no Clube. Estamos juntos e queremos retornar à normalidade o quanto antes. 
 

 

 

 

Departamento de Esporte do CTC 

 

  Gabriel Scheuer de Carvalho                                            Ney Arruda Filho 

    Vice-Presidente Esportivo                                   Presidente Clube Tiro e Caça 

http://www.ctclajeado.com.br/

