Quatro Barras, 08 de outubro de 2020.

Protocolo de funcionamento da sede de Golfe

O objetivo deste Protocolo é permitir as boas práticas de golfe, com a máxima segurança, respeitando as
regras do distanciamento social necessárias para proteger os sócios e colaboradores. Cuide SEMPRE de todas
as pessoas que estiverem ao seu lado!
Esse documento foi elaborado com base nas diretrizes da Prefeitura de Quatro Barras/PR e nos protocolos
de biossegurança mais recentes, confiáveis e específicos para a atividade do golfe das seguintes entidades:
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, US Golf Association, Confederação Brasileira de Golfe, Associação
Argentina de Golf, e de outros clubes que já estão em funcionamento no Brasil e no mundo.
Na reabertura do campo de golfe, alguns serviços não estarão à disposição dos associados, tais como piscina,
quadra poliesportiva, sala de jogos, churrasqueira, sauna e bar de passagem, seguindo as recomendações
dos órgãos regulatórios de segurança sanitária e zelando pela saúde de todos:

1. A entrada no clube só será permitida para os sócios que tenham agendado horário para a academia,
restaurante e prática de golfe;
2. Será aferida a temperatura de TODOS (inclusive funcionários e prestadores de serviço), em caso de
temperatura corporal considerada febril (acima de 37,8° Celsius) não será permitida a entrada no
Clube;
3. Não se recomenda o ingresso de pessoas integrantes do grupo de risco da COVID-19, segundo
orientação da Secretaria da Saúde de Quatro Barras/PR;
4. Todos os sócios(as) deverão preencher e assinar um termo de responsabilidade que se encontra na
secretaria do clube;
5. É obrigatório o uso de máscaras por todos nas áreas comuns do Clube incluindo áreas de treino,
academia e restaurante;
6. Não é permitida a aglomeração de mais de 8 pessoas em qualquer lugar do clube;
7. O horário de funcionamento será das 7:00 hs às 19:00 hs, de terça à domingo.
8. Os sócios poderão chegar no clube 45 minutos antes do horário do seu agendamento;
9. Os tee times estão disponíveis conforme horários abaixo, com intervalo de 12 minutos entre as turmas:
TEE 01

TEE 10

HORA

TURMAS

HORA

TURMAS

07:12 às 09:00

4 jogadores

08:00 às 09:12

2 ou 3 jogadores

11:40 às 13:28

2 ou 3 jogadores

11:30 às 13:18

4 jogadores

A partir das 15:30

4 jogadores

A partir das 16:00

2 ou 3 jogadores

10. Das 09:01 hs até as 11:39 hs o tee 01 estará fechado para agendamento, assim como das 09:13 hs as
11:29 hs o tee 10 também estará fechado para agendamentos em função do giro das turmas;

11. O agendamento do tee time deverá ser realizado por telefone a partir das 08:00 hs, um dia antes da
reserva e sem a possibilidade de agendamentos futuros. Após a realização do agendamento, um email
de confirmação será enviado para o associado;
12. É possível a realização do agendamento no dia do jogo ou treino, caso existam vagas remanescentes;
13. Cada jogador poderá marcar apenas um horário para a sua própria turma citando os nomes dos
jogadores componentes do grupo;
14. Será autorizado no máximo um jogo e um treino por jogador por dia;
15. A utilização de caddies é proibida;
16. Recomenda-se que apenas o jogador que estiver jogando permaneça no tee de saída de cada buraco;
17. Não tocar as bandeiras com as mãos, o dispositivo de isopor que limita a profundidade do buraco
facilitará a apreensão da bola;
18. Arrume os bunkers com os pés e tacos, os rastelos foram retirados do campo para evitar o contágio;
19. O cartão de score poderá ser preenchido e enviado para o starter por email ao final do jogo;
20. Utilização do vestiário fica restrita a sanitários e pias;
21. A casa de tacos com retorno das atividades, com entrega e recolhimento dos tacos no gramado em
frente a secretaria de golfe em local identificado “ENTRADA” e “SAÍDA” das bolsas, cart bag;
22. Não haverá aulas coletivas de qualquer espécie;
23. Não haverá bebedouros disponíveis, evitando o contágio;
24.Regras de uso de golfcart, recomendamos a utilização individual. Se for em dupla, uso de máscara e
manuseio do cart por apenas um dos jogadores;
25. Driving range e áreas de treino voltará ao funcionamento normal (obrigatório a utilização da máscara);
26. Encerrado o jogo ou a prática, a recomendação é de que o sócio se encaminhe para o seu veículo.
27.Retornamos com o convênio (apenas de terça à sexta) com os seguintes Clubes: ALPHAVILLE, PONTA
GROSSA, ARUJÁ, LAGO AZUL, ITANHANGÁ, JOINVILLE e COSTÃO;
28. Os casos omissos serão apreciados pela Capitania de Golfe.
Para que possamos manter o golfe com a máxima segurança é de suma importância que todos os associados
e funcionários cumpram à risca todas as recomendações feitas acima. Assim, cuidaremos de nossos
familiares, amigos, clube e da sociedade como um todo.

Contamos com a sua compreensão e colaboração!
Muito obrigado.

Cristian Kim
Diretor de Golfe do Clube Curitibano
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