COM FER LES RESERVES DE LA MANERA MÉS RÀPIDA A LA
WEB DEL VALLÈS GOLF.

El present tutorial serveix per a fer reserves al recorregut del Vallès Golf:

A TRAVÉS DE LA WEB DEL CLUB

1. Entri a la web del Club www.vallegolf.com
2. Accedeixi a la pestanya RESERVES
• USUARI: DNI amb la lletra en majúscula i sense espais
• CONTRASENYA:(es repeteix ) DNI amb la lletra en majúscula i sense espais
3. Una vegada dintre del sistema, automàticament es carregarà el CALENDARI aquí es
podrà visualitzar tot el mes en curs.
4.Des de el menú desplegable del sistema es pot accedir a les següents funcions:

RESERVES:
Es pot realitzar reserves així com visualitzar les reserves online realitzades, y anular les
reserves en curs.
•

AMICS: aquesta funció és necessària per la realització de reserves on-line,
només es podrà realitzar reserves amb aquells Abonats que estén donats d’alta
com amics (veure apartat Com realitzar una reserva on-line? en aquest mateix
document)

1. COM REALITZAR UNA RESERVA ON-LINE?
1. CALENDARI
2. Marcar el dia que vol fer la reserva.

3. Els dies disponibles per reservar estan marcats amb una R en color vermell.

1. Fer clic en AMPLIAR.

2. A les dades de la Reserva se ha d’ indicar: nº de jugadors i hora de joc.
Recordem que no seran vàlids les reserves d’un sol jugador, encara que el
sistema permet realitzar-les.

S’ha de BLOQUEJAR lo abans possible, ja que de lo contrari l’hora continuarà
disponible per la resta de jugadors que estén connectats a la web gestionant les
seves reserves. A partir d’aquest moment tenim 3 minuts disponibles per acabar de
realitzar la Reserva afegint a la resta de jugadors.

3. AFEGIR UN ALTRE ABONAT de la llista de AMICS fins completar la reserva
amb el nº de jugadors.

4. RESERVAR per completar la reserva.

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Podrà comprovar que ha realitzat correctament la reserva en

si vol detallar mes opcions i crear un accés directe pot anar al tutorial ( posar el link del Tutorial).

