REGRAS DE GOLFE DURANTE O COVID-19
Como mantê-lo seguro para que desfrute do seu jogo

ALTERAÇÕES NOS NOSSOS SERVIÇOS
• Haverá um intervalo de 8 minutos entre grupos
• Buggies privados e de aluguer são permitidos com capacidade máxima de 2 pessoas e sempre
com o mesmo condutor
• Pagamentos preferencialmente em cartão
• Pull trolleys e carrinhos elétricos disponíveis
• Tacos disponiveis para aluguer, os mesmos são devidamente desinfectados após cada utilização
• Sem ancinhos nos bunkers
• O Buggy Bar está disponível
• As casa-de-banho dos campos de golfe estão disponíveis para utilização
• Estações de higienização das mãos disponíveis nas casas-de-banho dos campos de golfe

RESERVA E CHEGADA
• Tee times devem ser reservados com antecedência
• Os visitantes são incentivados a reservar e a pagar antecipadamente
• Os membros devem reservar sempre com antecedência
• Todos os golfistas devem estar cientes das regras de distanciamento social, mantendo uma
distância mínima de 2 metros
• Os clientes devem chegar ao campo de golfe no máximo 20 minutos antes do horário do tee
• Clientes com sintomas COVID-19 não devem deslocar-se até ao campo de golfe

CHECK-IN E PRO SHOP
• O check-in para todos os jogadores, incluindo membros, é feito na recepção do golfe
• Capacidade máxima de 4 pessoas dentro da Pro Shop
• O distanciamento social deve ser mantido (2 metros)
• Estão disponíveis estações de higienização das mãos
• Aceitamos apenas pagamentos eletrónicos
• Todos os pontos de contato e superfícies são limpos com frequência
• São fornecidas informações importantes, sobre como se manter seguro no campo de golfe,
no 1º tee

CLUBHOUSES
• Os clubhouses North/South e Laranjal estão abertos
• Casas-de banho disponíveis para utilização
• Estão disponíveis estações de higienização das mãos
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NOS CAMPOS DE GOLFE
• A distância social entre grupos deve ser mantida
• As varas das bandeiras devem permanecer no buraco e não devem ser mexidos
• Os copos dos buracos terão um disco na parte superior para uma simples recuperação da bola
• Caso a bola esteja perdida ou fora de jogo, os jogadores não devem voltar a jogar outra bola
• Os jogadores não devem tocar no equipamento ou nas bolas de golfe de outros jogadores
• Os jogadores devem abster-se de apertos de mão ou outros cumprimentos
• Todos os rakes dos bunkers serão removidos, os jogadores são aconselhados a alisar a areia
com os pés ou tacos

NO DRIVING RANGE
• Deve manter-se a distância social entre jogadores
• Cestas e tokens são desinfetados diariamente
• Tacos disponíveis para aluguer, os mesmos são devidamente desinfetados após cada utilização
• Pequena área de jogo disponível, apenas para os profissionais
• Fitting Centre aberto com capacidade máxima de duas pessoas

SEGURANÇA DO STAFF
• Será fornecido EPI ao staff, incluindo máscaras e luvas
• O staff tem formação acerca da importância da higienização das mãos e da forma como proceder
caso necessite de tossir
• É fornecido desinfetante para as mãos e sabonete líquido em todos os departamentos referentes
ao golfe
• Os funcionários permanecem sempre a no mínimo dois metros um do outro e de todos os clientes
• Acrílicos de proteção em todas as receções
• Fornecimento de desinfetante para a limpeza frequente de superfícies e pontos de contato

