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Lajeado, 31 de agosto de 2020. 

 
 

COMUNICADO DE RETOMADA PARCIAL DAS ATIVIDADES: 
CRIANÇAS NA PISTA DE CAMINHADA SEM AGENDAMENTO 

 
Prosseguindo na estratégia de retomada gradual e segura das atividades, fica autorizado o acesso de crianças 
acompanhadas dos pais ou responsáveis autorizados ao Clube Tiro e Caça (CTC), para as seguintes práticas e nas 
seguintes condições: 
 

 Utilização da pista de caminhada do Clube para alguma atividade com a criança; 
 Por medida de cautela, o tempo de permanência por associado será de no máximo 2 horas, devendo 

este deixar o Clube imediatamente após o término; 
 A permanência da criança no Clube será condicionada à presença dos pais ou de um responsável adulto; 
 Está liberado o uso de bicicletas, patins e patinetes não motorizados; 
 O acesso será restrito para apenas associados mediante a identificação na portaria do Clube; 
 A ocupação dos bancos e demais áreas de descanso do Clube permanece proibida; 
 É obrigatório o uso contínuo de máscaras no interior do Clube, mesmo durante as atividades;  

 Recomenda-se o uso de álcool em gel antes, durante e depois das atividades; produto que é 

disponibilizado em totens que estão espalhados pelo Clube; 

 Os espaços de uso comum permanecerão fechados, tais como quiosques abertos, playgrounds e 
vestiários; 

 Está permitido o uso dos sanitários; 
 Qualquer infração ou descumprimento das regras acima importará na imediata suspensão das reservas 

por tempo indeterminado ao associado infrator; 

 Eventuais situações não contempladas neste comunicado ou dúvidas serão dirimidas pelo Comitê de 

Crise do CTC. 

Estas medidas se fazem necessárias para a preservação da saúde de todos e integram o plano de retomada 

gradual das atividades no Clube. Estamos juntos e queremos retornar à normalidade o quanto antes. 
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