TROIA GOLF

PELA SEGURANÇA DE TODOS.
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Siga as
recomendações
da DGS antes
de nos visitar

Adie a sua
visita ao campo
se está com
sintomas

Respeite a
distância social,
antes, durante e
depois do jogo

Use máscara
dentro das
instalações

Verifique as
medidas de
segurança
estipuladas para
cada área

Desfrute
do jogo

ANTES DE IR PARA CAMPO

- Reserva do jogo obrigatória (máximo uma
volta /dia), com antecedência mínima de 48h.
- Será necessário receber a confirmação de
admissão para lhe ser permitido entrar nas
instalações.

CHECK-IN
O acesso ao
campo de golf
deverá ser o mais
próximo possível
da hora de inicio
do jogo.

Aconselhamos
a ir já equipado.
Sapatos devem
ser trocados antes
de entrar nas
instalações. Lockers
e balneários
estarão encerrados.

Preserve o uso
de mácara
dentro das
intalações

O praticante
deverá fornecer
um contacto
telefonico.

AQUECIMENTO
• O campo de pratica estará encerrado até novas indicações. Os
praticantes poderão utilizar as zonas de treino, com as suas bolas de
treino. Excepção será feito às aulas de Golf que terão um regulamento
próprio.
• Limitação de uma baia de segurança entre cada baia ocupada no
driving range.
• Limitação a um máximo de 3 praticantes em simultâneo no putting
green e chipping green.

Respeite a
distância de
segurança e se
não necessitar
de se deslocar à
recepção, dirijase directamente
ao campo
efectuando o
check-in online.

Disponibilizamos
sistemas de
higienização
de mãos, nos
principais pontos de
passagem.

DURANTE O JOGO
O praticante deve:
Estar presente
no tee de saída
não mais de
5 min antes
do horário
agendado

Manter a
distância de
dois drivers,
aproximadamente
2 metros
dos outros
praticantes,
incluindo no teen
de saída e no
green

Recolher a bola
do buraco com a
maior precaução
possível

Alisar os bunkers
com os pés ou o
taco

Trocar cartões
de resultados
com outros
praticantes ou
consultar o cartão
de jogo de outro
participante.

Efectuar a
limpeza de
material de
golfe, excluindo
os sapatos (só
escovar), em
qualquer área
das instalações.

Uma vez
autorizado o
acesso ao tee,
e enquanto
aguardam
este deve ser
feito no estrito
cumprimento
das regras de
distânciamento
social.

O praticante não deve:
Retirar ou
segurar a
bandeira do
green

Cumprimentar os
parceiros de jogo
antes e depois do
jogo

INFORMAÇÕES GERAIS
- Será permitida a devolução dos cartões de resultados à Comissão Técnica em formato eletrónico
- Não estão autorizados os formatos a pares com partilha de bola, tais como Foursomes ou
Greensomes
- O Praticante deve levar o equipamento desportivo para casa, não sendo possível guardá-lo na casa
dos sacos

AULAS
• As zonas de treino estarão abertas para treinos
acompanhados por treinador até 2 participantes

• Desinfeção de equipamento de golfe disponibilizado, após
cada sessão de treino

• As sessões de treino acompanhado serão agendadas com
um intervalo minimo de 15 min entre elas

• Envio em formato digital dos resultados do trabalho realizado
para o praticante

• Será necessário receber a confirmação da realização da aula
para lhe ser permitido entrar nas instalações.

• No caso de treino com juniores, os encarregados de educação
deverão assinar um termo de responsabilidade antes do inicio
das sessões de treino acompanhado.

• Treinador e praticante deverão manter o distanciamento em
todos os momentos e fazerem uso de máscara

Para mais informações contacte
E | golf@troiaresort.pt

T | +351 265 494 024

Troia Resort 7570-789 Carvalhal GDL Portugal

shotelscollection.com

