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COMUNICADO DE RETOMADA PARCIAL DAS ATIVIDADES 
 
Considerando a autorização de funcionamento para “atividades físicas vinculadas à 

manutenção da saúde, conforme protocolo”, o Comitê de Crise do Clube Tiro e Caça 

decidiu pela retomada gradual e segura das atividades, para as seguintes práticas e nas 

seguintes condições: 

CAMINHADA E CORRIDA  

Utilização da pista do Clube para caminhadas e corridas, de segunda a sexta-feira, das 
6h às 20h, e aos sábados da 6h às 12h, observadas as seguintes determinações:  

Por medida de cautela, será permitido somente a utilização da pista de maneira 
individual, ou em duplas quando os sócios forem do mesmo grupo familiar; 

A ocupação dos bancos e demais áreas de descanso do Clube permanece proibida;  

É obrigatório o uso contínuo e correto de máscaras de proteção 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;  

Qualquer infração ou descumprimento das regras acima importará na aplicação de 
penalidades ao associado infrator;  

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

 

AULAS DE TÊNIS, BEACH TÊNIS E FUTEVÔLEI 

Neste primeiro momento, as aulas só poderão ser realizadas de segunda a sexta-feira, 
das 6h às 20h, e aos sábados da 6h às 12h, observadas as seguintes determinações:  
Por medida de cautela, será permitido somente aulas de maneira individual, ou em 
duplas quando os sócios forem do mesmo grupo familiar; 

Professor e aluno deverão manter o distanciamento, de acordo com os protocolos; 
É obrigatório o uso de máscaras dentro do Clube, no trajeto até as quadras e 
também durante a aula (aluno e professor); 
Os espaços de uso comum permanecerão fechados; 
Não será permitido o uso dos vestiários; 
Está permitido o uso dos sanitários;  

Não é permitido qualquer contato físico entre professor e aluno; 
Tanto professor como o aluno deverão lavar as mãos e usar álcool em gel antes e 
depois da prática; 
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Tanto professor como o aluno deverão higienizar seu equipamento após a prática; 
Fica de inteira responsabilidade do professor providenciar junto à entrada da 
quadra, um borrifador com álcool em gel para higienização. 
 Não é permitido empréstimo de raquete (especifico Tênis e Beach Tennis); 
O aluno deverá levar sua própria garrafa de água; 
Após a aula, o aluno não deverá permanecer nas proximidades da quadra, devendo 
se retirar imediatamente do clube; 
Os professores deverão providenciar diariamente uma lista dos alunos e dos 
horários, entregando a mesma junto à Secretaria sempre com um dia de antecedência; 
O professor deverá providenciar a assinatura, pelo aluno, de um “termo de 

responsabilidade”, no qual declarará ter conhecimento das regras e de eventuais riscos, 

estando de acordo em realizar as aulas neste período de pandemia; 

Qualquer infração ou descumprimento das regras acima importará na imediata 
suspensão das aulas por tempo indeterminado; 
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 do plano de 
retoma das atividades no Clube. Estamos juntos e queremos retornar à normalidade o 
quanto antes. 

 

 

Lajeado, 05 de abril de 2021. 

 
Departamento de Esporte e Lazer do CTC. 
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