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Obrigatório o checkin 30'

antes da aula.

 

Teremos aulas com limite

de 8 alunos por horário,

22% da capacidade.

 

Não serão aceitos checkins

fora do horário no sistema.

 

O checkin se iniciara as

18h00 do dia anterior.

 

CHECKIN

Obrigatório a higienização

dos calçados e das mãos

assim que entrar no box.

 

Haverá 2 espaços exclusivos

para que ocorram essa

higienização.

Obrigatório a utilização de mascaras

durante a permanência nos centros

de treinamento.

PRÉ ATENDIMENTO

HIGIENIZAÇÃO  DOS

CALÇADOS  E  DAS

MÃOS

MASCÁRAS
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Procedimentos que devem ser cumpridos e observados antes das aulas ou Open Gym



Recomendamos que cada

aluno traga a sua própria

toalha de treino.

 

TOALHAS

PRÉ ATENDIMENTO

Traga sua garrafa de água

cheia. O uso do bebedouro

poderá ser restrito.

Procedimentos que devem ser cumpridos e observados antes das aulas ou Open Gym

Magnésio, cordas, serão de uso facultativo.

Porem recomendamos que todos tenham

um grip para os treinos de ginásticos.

 

GARAFA MATERIAIS

 PESSOAIS
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Cada Raia de treino terá

ao menos 12m2.

 

Todo o material utilizado na

aula estará disponibilizado

dentro de cada raia, de

maneira a evitar qualquer

revezamento de material.

 

RAIAS

PRÉ ATENDIMENTO

Caso o aluno chegue antes do horário

da sua aula o mesmo deverá esperar em

seu carro. Se o aluno veio a pé o mesmo

poderá esperar dentro do box, mas sem

aglomeração.

 

Possuimos mais de 650m2 de área. O bom

senso será primordial em nosso retorno.

A principio nossos

atendimentos serão on line.

qualquer dúvida favor

entrar em contato no 11-

96717-6529 ou 11-97551-5905

Procedimentos que devem ser cumpridos e observados antes das aulas ou Open Gym

RECEPÇÃO ESPERA
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BAIAS
 

CROS S F I T  SAURUS

UN I DADE  POMPÉ I A



BAIAS
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UN I DADE  BOSQUE  MA I A



BAIAS
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UN I DADE  V I L A  GU I L H ERME



O aluno deverá fazer toda a  

higienização dos materias

de sua raia antes e depois

do treino.

E entregar a raia totalmente

organziada.

 

Em cada raia haverá álcool

70% em borrifadores e

panos descartáveis para que

essa higienização possa ser

realizada.

 

 

HIGIENIZAÇÃO

DURANTE O  ATENDIMENTO

Os banheiros serão higienizados

constantemente, e por alguns momentos

estarão fechados para limpeza.

 

Evitem se trocar, tomar banho ou guardar

itens nos armários.

 

Seus pertencess deverão ser

alocado em sua

raia de treino. 

 

Traga o minimo possível e

sempre dentro de alguma

mochila ou sacola.

Procedimentos que devem ser cumpridos e observados durante as aulas ou Open Gym

PERTENCES BANHEIROS
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Os treinos terão uma

periodização cuidadosa

para o retorno, visando a

volta com cuidado para

reestabelecer nossos

padrões de movimento e

com intensidade moderada

 

A principio manteremos as

aulas da grade, mas

poderão sofrer alguma

alteração dependendo do

fluxo de alunos.

 

 

 

TREINOS

DURANTE O  ATENDIMENTO

Mais do que nunca pedimos o respeito

aos nossos coaches, que toda e qualquer

orientação passada por eles durante as

aulas sejam prontamente atendidas.

 

lembrando que estamos trabalhando para

oferecer o melhor e mais seguro serviço a

você nosso aluno.

 

Ofereceremos o sistema de

open gym para aqueles

alunos que queiram treinar

em horários alternativos e

fora de aula.

 

Respeitando a higienização

e procedimentos de

operação.

 

Duração máxima de 1 hora

para o open gym.

 

Procedimentos que devem ser cumpridos e observados durante as aulas ou Open Gym

OPEN  GYM COACHES

CROSS F I T  SAURUS



com água e sabão ou álcool a 70%:

ao entrar e sair da academia, ao tossir ou

espirrar e ao usar o banheiro. Também é

preciso expôr este passo a passo ao lado

LIMPEZA FREQUENTE
DAS MÃOS

Friccionar as mãos por 40

segundos se lavá-las com

água e sabão ou por 30

segundos sehigienizá-las

com álcool.



DÚVIDAS?!
 
ESTAMOS A
DISPOSIÇÃO.
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11-97551-5905 (Vila guilherme)

11-98217-7460 (Bosque Maia)

11-94425-3725

 

atendimento@crossfitsaurus.com.br


