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PROTOCOL DE SEGURETAT I SALUT 

Recepció

Accés a una sola persona.

Respecteu les marques.

Recomanable l'ús de
mascareta

Reserves

Online o per telèfon
golflaroca.com o 938 444 886

No pagaments en efectiu

Online o targeta de crèdit

Respectar

Seguir normatives i les
indicacions del personal

Evita

Evita el contacte, donar
les mans, etc...

Distància Social

Mantingui un mínim de
2metres.

Evitar aglomeracions.

Equipació

Vine equipat des de casa

Fins a 4 Jugadors

12 minuts entre sortides

Aparca i Juga

Avisa a recepció de la
teva arribada

Armaris de Pals

Acces al quarto de pals de
forma individual d'un en un

Buggies i Motos Carrets

X4

Ús individual Ús individual

ABANS DEL JOC

Vestuaris i Saló

Tancat

Lavabos

Restaurant

S'oferirà un servei de carta
reduïda a la terrassa

Gimnàs

Tancat

Botiga

Tancat
L'accés als lavabos de la
Casa Club està limitat a
torns d'una sola persona

De 4 persones sense
acompanyants

Distància Partides Accés tee de sortida

Accés 10 minuts antelació

Seguir normatives i les
indicacions del personal

Ni mobiliari ni equip d'un
altre jugador

Mantingui ritme de joc No tocar Lavabos de camp

Els lavabos situats en el
camp romandran tancats

Sense Rasclets

Utilitzeu el pal o la sola de la
sabata per arreglar els

búnquers després del seu pas

No toqueu la bandera

No toqui ni tregui la bandera.

Reculli la bola amb la major
precaució possible

Begudes

Suprimit temporalment
el servei de vending

Mantingui un mínim de 3 metres.

Evitar aglomeracions.

X4

INSTAL·LACIONS

Aquest protocol ha estat creat perquè puguis gaudir amb la màxima seguretat possible de la pràctica de golf, a les instal·lacions de Golf La Roca.

Per elaborar-lo, s'han tingut en compte les diferents instruccions de les institucions que regulen el nostre esport així com les especificacions aprovades per les autoritats sanitàries.

Si té qualsevol consulta, pot contactar-nos a través d'hola@golflaroca.com o telefònicament al 938 444 886 en funció de la data de reobertura.

DURANT EL JOC

CENTRE D´ENTRENAMENT

Guardar distàncies,

màxim 8 jugadors i usar
les seves pròpies boles

Mantingui un mínim de 2 metres.

Evitar aglomeracions.

Distància

Putting Green i approach

Màxim 4 jugadors i jugar
la seva pròpia bola

Driving Range

Recollir i dipositar les cistelles
segons les indicacions

Zona de joc curt Classes Individuals

Disponibles les classes de
forma individual

Evita

Evita el contacte físic,

donar la mà, etc ...

Comiat

Evita comiats llargs i
contacte físic

Neteja

No està permès neteja de
pals ni sabates

Aparcament

Es recomana anar directament des
del  Camp de Golf a l'Aparcament

DESPRÉS DE JUGAR

Directrius i recomanacions per a la pràctica de golf de forma segura (Covid-19)


