
BOAS PRÁTICAS
NOVAS MEDIDAS PÓS COVID-19

 

PARA A SEGURANÇA DE TODOS

POR FAVOR NOTAR:
 

Informar de imediato os
funcionários do Clube caso
apresente algum sintoma associado
ao Covid-19 através do +351 262 905
005 ou golf.reservations@praia-del-
rey.com

Limpar e higienizar o equipamento

de golfe fora da instalação

desportiva.

Abandonar a instalação desportiva 

 assim que a volta estiver concluída.

Levar o equipamento para casa

uma vez que não é permitido

deixá-lo nas nossas instalações.

DEPOIS DO JOGO

DURANTE O JOGO

ANTES DO JOGO

Efectuar a reserva da volta ou

aula por e-mail, telefone ou

online. Não é permitida a

deslocação ao campo sem a

confirmação da mesma.

Para visitantes informamos que

será solicitado pré-pagamento

no acto de reserva através do

nosso sistema online.

Ter conhecimento e adoptar

as regras de acesso à

instalação desportiva antes,

durante e depois do jogo

pela segurança de todos.

Estar presente no tee no

máximo 5 minutos antes da

partida de forma a evitar

aglomeramentos.

Não é permitido tocar ou

levantar bandeiras. Os copos

estarão colocados de forma a

retirar a sua bola de forma

segura.

Reparação dos bunkers

deverá ser realizada com os

pés ou o taco. Não é

permitida a troca de cartões

de jogo.

EQUIPAMENTOS E CAMPO DE PRÁTICA

Garantimos a desinfecção de

todos os equipamentos de

aluguer antes e após a

utilização dos mesmos.

Acesso limitado às áreas de

treino. No Driving Range é

obrigatória a distância mínima

de uma baia de intervalo

entre cada praticante.

As bandeiras do putting green

e os ancinhos serão removidos.

É proibido tocar em bancos,

lava-bolas e qualquer outro

mobiliário.

Não ter estado em contacto

com alguém infectado nos

últimos 14 dias

Não estar em quarentena

obrigatória

Não demonstrar qualquer

sintoma do vírus Covid-19.

Ter efectuado uma pré-reserva

do tee time ou aula.

Para aceder ao campo os

jogadores devem preencher os

seguintes requisitos:
 

Efectuar a reserva do tee time

ou aula previamente.

 

Planear a deslocação à

instalação desportiva de modo a

chegar no máximo 30 minutos

antes da hora de saída ou aula

reservadas, de modo a realizar

todos os procedimentos de

segurança recomendados.

 

Aceder à instalação desportiva

devidamente equipado uma

vez que os balneários se

encontram encerrados.

 

O jogador deverá vir preparado

para o campo tendo em conta

que os restaurantes estão

encerrados e os dispensadores

de água fora de uso.

 

Não efectuar a limpeza de

nenhum material de golfe,

excluindo os sapatos (permitido

escovar) nas instalações

desportivas.
 

Não cumprimentar fisicamente os

parceiros de jogo antes e depois

da partida.
 

Não partilhar equipamentos tanto

no campo de prática como no

campo.
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Não se desloque às nossas
instalações se apresentar
sintomas relacionados com
o Covid-19.

Siga as orientações da
Direcção Geral da Saúde
antes da sua visita.

Restaurante, loja e
balneários encerrados.

Cumpra as regras de
distanciamento social
antes, durante e depois
do jogo.
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Obrigado!

Acessibilidade Gestão de Tempo Preparação Saúde e Higiene

 Acesso à informação
 Cumprir as normas de segurança
 Disfrute o seu jogo
 Regresso a casa
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