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MESURES PREVENTIVES I  DE SEGURETAT 
-  GOLF -



A PGA Catalunya Resort la seguretat i benestar dels nostres clients és una prioritat, per això  

s’han implementat els màxims protocols de seguretat i higiene per a poder gaudir del golf amb  

les màximes garanties.  

 

            Totes les instal·lacions, així com el material han estat desinfectats prèviament

         L’equip treballa seguint els protocols establerts de neteja i manteniment i amb els  

            equipaments necessaris per a realitzar-ho  

            Es realitzen controls de temperatura a l’entrada del resort

            S’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic i guants per a clients i visitants

            És obligatori l’ús de mascareta

 

A més, s’ha establert un protocol amb algunes mesures a seguir abans, durant i després del joc i 

que es detallen a continuació.
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Preguem RESPECTAR totes les mesures de seguretat establertes

Es recomana fer les RESERVES previament a través de la web  

https://bit.ly/reservateetime, de l’e-mail reservations@pgacatalunya.com o  

del telèfon +34 972 472 249

El jugador s’ha de DESINFECTAR les mans amb la solució hidroalcohòlica  

disponible a l’espai

ABANS DE JUGAR
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Joc segons s’estigui preparat, READY GOLF

Si el partit de davant no ha abandonat el tee, ESPERAR en el forat anterior  

Mantenir la DISTÀNCIA SOCIAL de 2 metres en tot moment

No es permet CEDIR EL PAS a un altre equip o ajuntar partides

No es poden tocar les BANDERES dels forats

Es recollirà la bola del FORAT amb la major prevenció possible 

Els BÚNQUERS seran reparats de la millor manera possible sense utilitzar rascletes 

En cas de pèrdua de BOLA no es pot retrocedir, es col·locarà una bola on es cregui 

correcte i es continuarà jugant

No es poden utilitzar els elements d’ÚS COMÚ com neteja boles i bancs 
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DURANT EL JOC

Play Safe 



RETORNAR el material llogat al Bag Drop

En cas de TROBAR-SE MALAMENT posar-se en contacte amb el personal de   

PGA Catalunya Resort 
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DESPRÉS DEL JOC
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RESPECTAR en tot moment la distància social establerta

L’alumne s’ha de DESINFECTAR les mans amb la solució hidroalcohòlica disponible 

a l’espai

No està permès MENJAR durant la classe

L’alumne ha de portar el seu propi MATERIAL per prendre notes

PGA GOLF ACADEMY

CAMP DE PRÀCTIQUES
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THE GOLF HUB
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RESPECTAR en tot moment la distància social establerta

En el CHIPPING GREEN de 900 m2 es pot jugar fins a un màxim de 10 PERSONES 

alhora, i en els PUTTING GREEN un màxim de 4 persones

No es poden tocar les BANDERES dels forats

Es recollirà la bola del FORAT amb la major prevenció possible 

PUTTING &  
CHIPPING GREENS
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MAX
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• Camps Stadium i Tour

• Bag Drop

• THE GOLF HUB: PGA Golf Academy i Camp de pràctiques

• Lavabos camp de pràctiques i Tour i Stadium

• Pure market  

• The Club Café (a partir de les 12:00 h)

INSTAL·LACIONS OBERTES
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JULIOL 2020 

Per a dubtes i informació  
si us plau contactin amb  
reservations@pgacatalunya.com  
o +34 972 472 249

Aquestes mesures podran veure’s modificades segons les normatives  

que s’estableixin des de les institucions gubernamentals
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