
CLUBE DE CAMPO SANTA FÉ - TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

Nº do Associado:_________ Nome do Titular: ____________________________________________ 

 

Eu, como associado titular responsável declaro: 

 

1 - Ter sido orientado pela Diretoria Executiva para permanecer em isolamento em casa como a melhor opção, 

e não frequentar as dependências do Clube neste período de pandemia da COVID-19 e do estado de 

calamidade pública, principalmente se estiver no grupo de idosos, portadores de doenças crônicas como 

diabetes, cardiopatias, hipertensão e asma, grávidas, puérperas e menores de 15 anos; 

 

2 - Ter ciência de que o vírus da COVID-19 circula em todos os ambientes, inclusive, podendo estar dentro 

do Clube, havendo risco de minha contaminação e de meus familiares, mesmo diante das medidas de 

segurança e protocolos que estão sendo adotados pelo Clube; 

 

3 - Que não tenho e nem tive qualquer sintoma da COVID-19 nos últimos 15 dias, nem convivo com pessoa 

que tenha tido, sabendo que se tiver alguém nessa situação não poderei adentrar ou frequentar as 

dependências do Clube, sob pena de ser responsabilizado; que não tenho doença que me enquadre no grupo 

de risco da saúde pública; 

 

4 - Ter ciência de que o Clube está reabrindo de forma gradativa, seguindo as normas e orientações das 

autoridades sanitárias governamentais e Sindi Clube, estando proibida qualquer outra forma de utilização ou 

prática esportiva fora do Clube para o momento; 

 

5 - Ter ciência que nesse período de pandemia não será permitida a entrada de visitantes no Clube; 

 

6 - Que li e compreendi as orientações do Protocolo de Segurança para Reabertura referente às atividades e 

uso das dependências do Clube, pelos quais me comprometo a observar e cumprir a obrigatoriedade de aferir 

minha temperatura ao acessar a Portaria do Clube; do uso obrigatório de máscaras faciais que devo trazer 

de casa e usá-las a todo tempo; da higienização das mãos com água e sabão e álcool gel a todo instante e 

ainda cumprir o distanciamento mínimo especificado em relação a outras pessoas; 

 

7 - Ter ciência que o Clube e seus associados estão sujeitos à fiscalização e passíveis da aplicação de multas 

previstas em lei, pelo não cumprimento das normas sanitárias; 

 

8 - Que me considero satisfeito com as informações que o Clube prestou sobre todos os riscos, medidas de 

prevenção e precaução, pelo que concordo com a reabertura do Clube nos termos pré estabelecidos pela 

Diretoria Executiva e concordo também que deverei respeitar as restrições e limites de ocupação e frequência, 

sabendo que poderei ter meu acesso no Clube barrado em função da lotação reduzida, cujos limites 

obedecerão às determinações sanitárias impostas pelas autoridades governamentais em qualquer esfera e 

afirmo que me utilizarei dos mecanismos de agendamento de atividades que vierem a ser adotados pela 

Diretoria Executiva, para colaborar com o controle da frequência e lotação; 

 

9 - Que isento o Clube, bem como seus dirigentes e empregados de qualquer responsabilidade civil e/ou 

penal por qualquer dano a minha pessoa ou a meus familiares e dependentes, incluindo despesas médicas e 

hospitalares, caso vier a contrair a COVID-19, ou transmitir a terceiros, em decorrência de adentrar ou 

frequentar o Clube durante a pandemia e o estado de calamidade pública, mesmo se as medidas de 

segurança e protocolos adotados forem falhos ou insuficientes para evitar o contágio ou transmissão do vírus; 

 

10 - Que tudo acima vale para mim e para meus dependentes, cuja ciência se afirma no verso da folha. 

 

 

Itapira, ____/____/____.                      ass.:_________________________________ 



 

Data:                        Nome                                                                   Assinatura 

 

____/____/____     ________________________________________    ____________________________ 

 

____/____/____     ________________________________________    ____________________________ 

 

____/____/____     ________________________________________    ____________________________ 

 

____/____/____     ________________________________________    ____________________________ 

 

____/____/____     ________________________________________    ____________________________ 

 

____/____/____     ________________________________________    ____________________________ 

 

____/____/____     ________________________________________    ____________________________ 

 


