
Bem-vindo de volta. 

Nossa parceria tornou possível este reencontro e, daqui pra frente, queremos proporcionar ótimos 
momentos. 

Agora que a reabertura das academias foi autorizada, a partir do dia 20/07 podermos nos ver 
novamente. A segurança de todos deve ser prioridade máxima neste momento. E cada um de nós 
tem uma grande responsabilidade nesse retorno. Leia todos os pontos com atenção para entender 
como será nosso novo processo. 

Antes de chegar na Wet – Algumas medidas importantes 

- Ainda não se sente confortável em retomar as atividades? Converse com a recepção para 
travarmos seu plano. Lembre-se: o decreto ainda não autorizou que pessoas do grupo de risco 
frequentem a academia. 

- Se estiver com febre, tosse, coriza ou sinais de um simples resfriado, não venha para a 
academia. 

- Para atender a todos com proteção e da forma mais organizada, pedimos que você agende seu 
horário. Conforme decreto municipal, limitaremos a quantidade de pessoas. 

- Esteja sempre de máscara e traga sua própria toalha. De acordo com o decreto, os chuveiros 
estarão inativos. Considere este fato quando se preparar para vir. 

- Lembre-se de trazer sua garrafa com água pois devido ao decreto, os bebedores estarão 
desativados. 

Ao chegar na Wet – Preparamos todo um processo especial para garantir sua segurança. 

- Limpe a sola do seu calçado no tapete da entrada que contém desinfetante. Depois, seque-a no 
tapete seguinte. 

- Aproxime-se do balcão da recepção para medição de temperatura. Pessoas com temperatura a 
partir de 37.8C estarão impedidas de entrar. 

- Use álcool em gel antes de acionar a catraca. Se preferir, peça para nossas consultoras liberarem 
para você. 

- Mantenha a distância de 1,5m das pessoas. Nossos ambientes estarão com o piso demarcado 
com a distância segura que deverá ser seguida para evitar contatos. 

- Trabalharemos com horário reduzido, mas importante frisar: será suficiente para atender todos os 
alunos por 1h por dia.  

Horários de funcionamento  

Segunda-feira: das 15h as 21h 

Terça-feira: das 6h as 12h 

Quarta-feira: das 15h as 21h 

Quinta-feira: das 6h as 12h 

Sexta-feita: das 15h as 21h 

Sábado: das 8h as 14h 

Domingo: fechada 



Como fazer sua reserva de horário 

As reservas de horário podem ser feitas em nosso site ( www.wetacademia.com.br) ou no 
diretamente no link (  https://is.gd/vsqKbF ). Basta usar seu CPF ( ou do adulto responsável) e no 
campo senha a data de Nascimento (somente números) ex: 10/10/1970  para a senha=1010197 

Sobre a Piscina  

- Reserve sempre um horário para sua aula em nosso site. A reservas poderão ser feitas com uma 
antecedência máxima de 7 dias. 

- Caso faça uma reserva de horário e não possa comparecer, cancele a reserva com uma 
antecedência mínima de 3h para liberar a vaga para um outro aluno. Caso contrário, será 
considerado falta. 

- Durante esse período de adaptação, não serão permitidas reposições de aulas. 

- Permitimos a reserva de qualquer horário dentro da modalidade e dentro da frequência semana 
contratada.  

- Não será permitido a permanecia de acompanhantes na área da piscina. 

- É obrigatório o uso de chinelos, touca e óculos de natação. Não esqueça de limpar a sola dos 
chinelos no tapete, antes de entrar. 

- Para alunos da hidroginástica , recomendamos o uso de máscara modelo “shield face”. 

- As escadas, balizas e bordas das piscinas serão higienizadas no final de cada aula. 

- Especialmente durante esse período, pais dos alunos da Turma BB3 e  a AC serão convidados a 
entra na piscina com os alunos. 

- Pendure sua toalha com distanciamento, deixando um sempre um gancho livre entre as toalhas. 

Sobre a Musculação e Ginástica 

- Reserve sempre um horário para sua aula em nosso site. A reservas poderão ser feitas com uma 
antecedência máxima de 7 dias. 

-  O tempo máximo de uso da sala será de 60 min e será permitida a reserva de até 6 horários na 
mesma semana. 

- Caso faça uma reserva de horário e não possa comparecer, cancele a reserva com uma 
antecedência mínima de 3h para liberar a vaga para um outro aluno. Caso contrário, será 
considerado falta. Se um aluno tiver mais de 3 faltas na semana, as reservas de sala serão 
bloqueadas por um período de 7 dias. 

- Respeite a capacidade máxima estipulada na entrada das salas. 

- O uso de máscara é obrigatório. Cubra o nariz, a boca e o queixo para evitar as gotículas de 
saliva. 

- Mantenha uma distancia mínima de 1,5m para outra pessoa e respeite as marcações. 

- Alguns aparelhos foram desativados para manter uma distância segura. 

- Para sua maior segurança, sempre limpe os equipamentos, antes e após o uso. 

- Não reveze equipamentos e utilize apenas um equipamento por vez. 

http://www.wetacademia.com.br
https://is.gd/vsqKbF


Sobre os vestiários  

- Devido decreto da cidade e São Paulo, o uso dos chuveiros se encontra suspenso e o uso dos 
armários restritos a 50%. 

- Venha vestido com a roupa para a prática esportiva. Assim, evitamos muitas pessoas nos 
vestiários.  

- Higienize as mãos com água e sabão ou com álcool gel 70% sempre que possível. 

Sobre os manobristas 

- Sempre que possível, quando não bloquear a saída de outro carro, estacione você mesmo e leve 
a chave. 

- Caso for bloquear outro carro, entregue a chave para o manobrista. Ele desinfetará o volante, a 
alavanca de câmbio e o banco, fará a manobra necessária, e desinfetará novamente, incluindo a 
chave. 

- Assim que possível, ele colocará em vaga que não bloqueie ninguém e fará nova desinfecção, 
incluindo a chave. 

- Você retirará a chave em lugar limpo e desinfetado. 

Sobre a manutenção das salas/equipamentos 

- Além da manutenção normal, as salas serão higienizadas 3 vezes ao dia com equipamento 
especialmente adquirido. 

- Em todos os ambientes haverá dispenser de álcool em gel. 

Equipe Wet  

- Toda nossa equipe está sendo treinada para atender você, preservando as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde e decretos governamentais. 

- Um vestiário exclusivo para uso de nossos colaboradores foi montado. 

- Todos os colaboradores estão orientados a trocar de roupa antes de entrar na academia, fazer 
medição de temperatura e limpeza do calçado, assim como os frequentadores. 

- Todos usarão máscaras de tecido e “shield face”. 

Para planos vencidos durante a quarentena, um crédito com esses dias*  foi automaticamente 
inserido em seu plano para uso a partir de nosso retorno. 

Estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas e fazer desse período o melhor possível 
para todos. 

Obrigado e até breve. 

Equipe Wet 

*Os dias começam a contar automaticamente a partir da reabertura da academia. Dias corridos, 
válidos para uso das atividades do plano contratado. Para uso pessoal e intransferível.  Válido 
apenas para planos com o pagamento em dia. 


