
DIRECTRIUS PER A LA PRÀCTICA DEL GOLF DE FORMA SEGURA (COVID-19)

ABANS DE JUGAR

RESERVES

FORMA DE PAGAMENT

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

PROTOCOL REOBERTURA 
GOLF CLUB PERALADA

Per al Golf Club Peralada la seva seguretat i benestar és la nostra prioritat. Aquestes mesures han estat elaborades 
sobre la base del protocol publicat en el BOE el 9 de maig (SND/399/2020) per part del Ministeri de Sanitat. 

Els preguem respectin en tot moment les mesures de seguretat i els agraïm per endavant la seva col·laboració.

ÉS IMPRESCINDIBLE RESERVA PRÈVIA PER ACCEDIR AL CAMP, TAMBÉ SOCIS I ABONATS, 
AIXÍ COM PER JUGAR AL P&P. 

+34 972 53 82 87 casa.club@golfperalada.com www.golfperalada.com Clapphouse@ APP

Es recomana el pagament amb targeta de crèdit. Compri còmodament el seu green fee online a la 
nostra web.

No estarà permès l’accés a l’interior del Caddy Master. Les bosses de pals s’entregaran i es 
recolliran amb la caputxa posada. Cal desinfectar-se les mans abans i després de la neteja de pals 
o sabates. 

La zona de vestuaris es neteja i desinfecta regularment. Cal fer ús obligatòriament de la mascareta, 
respectar la distància social així com desinfectar-se les mans. En cas de necessitar una tovallola o 
taquilla cal sol·licitar-ho a l’equip de recepció Proshop.

Totes les instal·lacions i el material a la seva disposició han estat desinfectats prèviament.

L’equip treballa seguint estrictament els protocols de neteja i desinfecció.

Es realitzen controls de temperatura a tot el personal abans d’incorporar-se al treball.

És obligatori l’ús de mascareta en les zones comunes.

A més, trobaran a la seva disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic per al seu ús.



ABANS DE JUGAR

DURANT EL JOC

SERVEIS DE LLOGUER

DISTÀNCIA

NO TOCAR

BÚNKERS

JOC

COMIATS

ZONA DE PRÀCTIQUES I ESCOLA

Es recomana la reserva prèvia de bugies, motos i carrets. Tot el material serà desinfectat abans i 
després de la seva utilització.

Cal mantenir en tot moment la distància de seguretat d’almenys 2 metres durant tot el recorregut. No es 
permet accedir al Club als jugadors amb algun símptoma (febre, tos, mal de coll, etc.).

No es permet tocar el mobiliari del camp: neteja-boles, papereres, bancs, etc. 
Tampoc es poden moure o retirar les banderes, que han de restar sempre col·locades en el seu lloc. 
Els forats disposen d’un sistema per evitar que la bola entri totalment per facilitar la seva retirada.

Els búnkers es repararan de la millor manera possible per als jugadors sense la utilització de rastrells. 
Com a regla local provisional, es permet col·locar bola respectant la distància d’un pal.

Es jugarà ràpidament seguint les directrius de joc Ready Golf. No es permet demanar ni cedir el pas 
a un altra partida.

S’han d’evitar els llargs comiats i qualsevol contacte físic entre jugadors, donar la mà, etc.

Aquestes mesures poden patir modificacions segons les normatives establertes des de les institucions governamentals. 
Per a més informació contacti’ns a casa.club@golfperalada.com o truquin al 972 538287 

S’ha de respectar en tot moment la distància la distància de seguretat de 2 metres, tant en el camp 
de pràctiques com en els putting greens. Les fitxes, cistelles i les boles seran desinfectades abans i 
després del seu ús. Es prega deixar les cistelles utilitzades a les zones habilitades. Els professionals 
podran donar classe a un màxim de dues persones (no es permeten acompanyants).
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