
                                            TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Protocolo de treinos da academia - Tendo em vista os efeitos da Pandemia da Covid-19 e 
visando a retomada das atividades esportivas, declaro ter ciência e estar de acordo com 
as exigências e circunstâncias determinadas pela AABB PORTO ALEGRE, às quais 
comprometo-me a seguir, rigorosamente, assumindo a responsabilidade integral em caso 
de não cumprimento da seguinte regulamentação:

1. Os treinos na Academia serão agendados pelo site 
(http://www.aabbportoalegre.com.br/inscricao_academia.php), considerando o limite de 20
alunos por hora, respeitando o distanciamento de 16m² por aluno.
2. O horário de treinamento é compreendido entre às 7h e 21h, de segunda a sexta-feira, 
e no sábado, das 9h às 13h;
3. É obrigatório o uso de máscara (cobrindo o nariz e boca durante todo o período de 
treinamento);
4. Uso obrigatório de toalha, vedado o compartilhamento;
5. Obrigatoriedade de higienizar com álcool 70%, pré e pós utilização, os equipamentos e 
acessórios empregados nos exercícios físicos;
6. A hidratação, durante o treino, somente com garrafa própria, vedado o 
compartilhamento;
 7. Os treinos na Academia têm duração de até 45 minutos (um treino ao dia). Chegar 
mais próximo possível do seu horário para evitar aglomerações. O ingresso se dará no 
horário agendado, com tolerância de 10 minutos;
8. Permitida marcação antecipada de até 6 (seis) treinos de musculação por semana;
9. O uso dos vestiários está permitido, com o limite máximo de 2 (duas) pessoas;
10. A impressão dos treinos será restrita aos professores;
11. A agenda de marcações é semanal e será disponibilizada a partir das 8h da sexta-feira
anterior à semana de treinos.
12. Não é permitido trazer acompanhantes;
13. A não observância das regras acima e do protocolo sanitário do Clube, constituirão 
infração, tratadas de seguinte forma:
1ª infração- Advertência verbal ; 
2ª infração - Advertência por escrito; 
3ª infração - Reunião/ Suspensão.


