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PROTOCOL DE SEGURETAT DEL VALLÈS GOLF



protocol de seguretat per a la 
reobertura del vallès golf
El protocol s’ha desenvolupat per oferir una major confiança a tots els nostres clients, 
tant del recorregut de golf com el del Pitch & Putt, per poder gaudir de la pràctica del 
golf amb total seguretat.

Establir uns procediments i protocols tant pels clients com pels empleats, se-
guint totes les recomanacions i amb el objectiu de protegir la salut i el benestar 
de totes les persones.

Exigir el compliment dels protocols i processos de treball del personal formant-los 
adecuadament i revisant la seva eficiència.

Vigilar que tots els clients compleixin perfectament i amb ordre les normes i pro-
tocols específics i asumeixin la seva responsabilitat social.
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Poder tornar a jugar al Vallès Golf, tant en el recorregut de golf com en el de Pitch  
& Putt, ens repercuteix en els següents beneficis:

El golf i el Pitch & Putt són activitats beneficioses per a la salut física i mental.

Es practiquen a l’aire lliure, envoltats de naturalesa i amb menys risc que d’altres 
activitats esportives.

Ens permet socialitzar sense risc, a tornar a veure els amics i a recuperar poc a 
poc la normalitat quotidiana.

objectius del protocol de seguretat del vallès golf
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PROTOCOL DE SEGURETAT DEL VALLÈS GOLF

reserves al recorregut 
de golf

S’elimina la reserva presencial.

Les reserves per telèfon es podran fer a partir de les 11:00h 
de cada dia. Per poder atendre la gent que està a recepció. 
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PER A JUGADORS AMB FORFET VIGENT. “APARCA I JUGA”

Les reserves per als posseïdors del forfet es farà via online 
mitjançant el programa que hi ha a la web de reserves del 
Vallès Golf. Buscar en l’apartat de reserves, a on tee time.

Els jugadors amb Forfet podran tenir uns diners a dipòsit 
que s’utilitzaran per treure els  tickets per la quota diària 
de sortida al camp.   
Amb la reserva online el jugador no caldrà que passi per 
recepció i podrà  jugar al camp directament.  Amb aquesta 
reserva es validarà el cobrament de la quota diària. Si el 
jugador, per circumstàncies, no pugués anul·lar la reserva 
a temps, o si no ha avisat amb temps suficient, el club no 
retornarà l’import d’aquesta quota.

PER A JUGADORS SENSE FORFET

Els jugadors no abonats poden reservar a través del web 
del Vallès Golf, a l’apartat de “no abonats”. Aquesta reser-
va té un cost de 1,5€ per jugador en el moment de la re-
serva. L’import del green fee es pagarà a Recepció el ma-
teix dia de joc.

També es pot reservar via telefònica tots els dies a partir 
de les 11:00 h.

Les tarjetes verdes i correspondències no es poden reser-
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reserves i sortides al 
recorregut de 

pitch & putt
Tots els abonats de pitch & putt poden reservar per la web. 
Solicitar el primer dia a Recepció. Donarem un manual per 
saber fer-ho.

Es pot reservar via telefònica a partir de les 11:00h.

Les sortides al Pitch & Putt es trauran a recepció mit-
jançant el torn de recepció del club.

Una mateixa persona pot treure el green fee per  a 2, 3 ó 4 
jugadors que venen junts i estan a la mateixa partida.
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només 9 forats les primeres setmanes

Per tal de poder donar opció a tots els jugadors de golf, les 2 prime-
res setmanes només es podran jugar 9 forats al recorregut de golf.
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En el recorregut de golf i en el de Pitch & Putt les partides 
poden ser de màxim 4 jugadors, mantenint sempre la dis-
tància de seguretat de 2 metres entre persones.

El club pot optimitzar les sortides en el recorregut de golf i 
Pitch & Putt en el moment en que hi hagi més afluència de 
jugadors, fins a completar un grup de 4 jugadors.

Els jugadors o persona que ve ha de liquidar la reserva a 
recepció del club. S’ha de presentar a la cua de recepció 
com a mínim 35 minuts abans de la seva hora de sortida.

partides i horaris d'arribada al club

Els carros manuals estaran a recepció nets i desinfectats 
i el seu preu és de 4 €.

Un cop utilitzats es deixen a l’entrada de recepció per la 
seva neteja i desinfecció.

Les motos s’han de reservar amb antelació, juntament 
amb la reserva del green fee, per poder-la tenir a punt i 
desinfectada.

Servei de carros i motos
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procediments de pagament. recepció
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Obligatori l’ús de mascaretes a l’interior de tot l’edifici.

La recepció del Club estarà degudament protegida amb la 
senyalització de distanciament al terra.

El sistema de pagament és amb targeta. 

No es permès el pagament en efectiu.

lloguer de pals
No es dóna servei de lloguer de pals, ni al recorregut de 
golf ni per al Pitch & Putt.

elements de risc en el recorregut de 
golf i de pitch & putt

S’eliminen els rastells: es rastella amb el pal o el peu i es 
deixa el millor possible. Es permet col·locar la bola al bunker.

Banderoles: no es poden tocar i s’instal.la un dispositiu per 
treure la bola sense tocar el forat. Les banderoles sempre 
estaran al centre de green.

S’elimina el mobiliari de camp: bancs i rentaboles. Es re-
col·loquen les papereres a l’edifici de Recepció del club.
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joc al camp
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S’eliminen les fonts.

Els WC en el recorregut estan oberts. Es protegeixen de-
gudament els lavabos. Es un lloc per rentar i desinfectar 
les mans.

S’incrementa la freqüència de neteja i desinfecció dels 
WC.

camp de pràctiques. ús i servei
Les estores estaran marcades ja que n’hi hauran de RE-
SERVADES. Bé per a jugadors que surten al recorregut de 
golf, bé per a classes dels professors, bé per a jugadors 
que han reservat 1 hora d’estora.

Serà necessari reservar a Recepció, via mail o bé per te-
lèfon (a partir de les 11:00 h.) i amb antel.lació, un servei 
de reserva d’estora pel camp de pràctiques d’una hora de 
durada (màx), ja que es disminueix la quantitat de llocs 
per llençar boles.

Separació de seguretat entre cada estora.

Es poden adquirir boles a les màquines expenedores de 
boles, tant a dalt com a baix, amb monedes d’1 €. Si no 
teniu canvi, a recepció disposem d’una finestra especial 
per demanar canvi.

Hi haurà un lloc especial per als cubells desinfectats i el 
cubell utilitzat es deixa al costat de l’estora. El recollirà el 
personal del Club per a la seva desinfecció.

S’elimina el mobiliari: bancs, útils de neteja , neteja de pals, 
raspalls, rentaboles...

S’eliminen les pistoles d’aire comprimit.
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puttin greEn
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El màxim d’aforament en el puttin green serà de 9 perso-
nes. En el moment que hi hagin 9 persones s’haurà d’es-
perar a que marxi un jugador per incorporar-se al mateix.

No es pot aprochar, nomes chipeijar.

vestuaris

Armaris i dutxes estan tancades.

Només es permet entrar als vestuaris per anar al servei. 
Només podrà entrar una persona i l’altre esperar-se a fora.

S’incrementa la freqüència de neteja i desinfecció dels 
WC.
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bar restaurant
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El restaurant interior queda tancat i amb en el finestral 
que hi ha al restaurant se serveix a la terrassa.
 

S’habilita una entrada especial a la terrassa per la part 
dreta de recepció, abans d’entrar a l’edifici.  Hi ha una zona 
en la que podreu pendre quelcom com també podreu de-
manar qualsevol dels productes del Restaurant-Bar.
 
Hi haurà servei de menjar per encàrrec. Si voleu empor-
tar-vos el menjar a casa, haureu de passar pel restaurant 
i encarregar-ho. Teniu l’opció de menú complert així com 
també mig menú.
 
S’assegurarà la distancia de 2 metres entre taules. S’auto-
ritzen  les reunions fins a 10 persones per taula. Les taules 
han de permetre que es respecti la distancia interpersonal 
de seguretat de 2 metres.

Treballs d’adeqüació de la nova terrassa del Vallès Golf
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protocols de prevenció i protecció 
personal
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Per al personal es obligatori l’ús de mascaretes, ulleres i 
guants.
 

Col.locació d’una mampara de metracrilat a recepció.
 

A zones d’atenció al públic es disposa de gel hidroalco-
hòlic per les mans.
 

Es formarà i entrenarà al personal en els protocols anti 
COVID-19 per evitar punts d’aglomeració i garantir  la dis-
tància social.



protocol de seguretat per a socis i 
personal del vallès golf

El protocol es podrà modificar d’acord al canvi de normativa de 

les autoritats competents.

versió 1

maig, 2020

per a més informació:

vallesgolf@rcgep.com
937 25 99 98


