
C. Instruccions per als usuaris de les instal lacions·
El jugador coneixerà aquestes directrius abans de confirmar la reserva de sortida. El no 
acompliment d’aquestes normes significarà l'abandonament del jugador de la instal lació. Cal ·
acceptar aquest seguit de recomanacions que esdevindran les:

Bones pràctiques del Jugador en el Pitch&Putt Gualta.

• Si el jugador té símptomes o ha estat en contacte amb algú que en té, se li ha recomanat 
estar en quarantena de 14 dies abans d'acudir a fer l'activitat, o si és vulnerable: està 
embarassada, hipertensió, cardiovascular, diabetis, problemes de pulmó, càncer, etc...  no pot 
anar al camp, cal que es quedi a casa.

• Mantingueu la distància mínima de 2 metres amb les persones dels club i respecteu les 
seves instruccions.

• Cal portar mascareta a l'hora de la interacció amb recepció.
• Es permet la compra de material però no es podran acceptar devolucions.
• Cal tenir reserva d’hora de sortida, arribar al camp 10 minuts abans, cal deixar directament 

la instal lació després d’acabar o habilitar-se en un espai ampli com la terrassa del ·
restaurant seguint les seves instruccions.

• Respecteu la distància social de mínima de 2 metres respecte d’altres jugadors.
• Assegureu-vos que mai hi hagi cua. No perdeu el forat. Si fos el cas agafeu la bola i aneu al 

forat següent, sense jugar. Mantingueu el mateix ritme de joc que la resta de grups. Sempre 
cal mantenir la mateixa distància amb el grup del davant i del darrera.

• No hi pot haver contacte físic amb altres jugadors, ni amb el material dels altres jugadors:  
les seves boles, pals, bosses, marcador, tarja etc... No doneu la mà després del joc.

• No toqueu el pal de bandera ni cap altre element del camp.
• Si la bola cau al bunker, cal dropar-la fora del bunker sense penalitat per a continuar jugant.
• Es recomana no utilitzar targes per apuntar els resultats. Podeu fer servir l’APP del 

Pitch&Cat i apuntar els resultats al mòbil.
• No recolliu cap bola ni cap objecte que no sigui de la vostra propietat.
• Recomanem jugar amb guants a les dues mans i és obligat jugar almenys amb un.
• No podeu cedir el pas a cap grup ni tampoc abandonar un green fins que el següent tee no 

estigui alliberat.
• Deixeu el material de joc dins del vehicle tancat un cop s’hagi acabat el joc i mai desatès.
• Deixar-se prendre la temperatura en cas d’expressar algun símptoma.
• Abans i després d'agafar qualsevol material que no sigui propi, rentar-se les mans amb 

solució hidroalcohòlica, sinó no tocar-lo.
• Obligatori rentar-se bé les mans abans i després d'anar al lavabo.
• Seguiu sempre les instruccions del personal del camp.
• No agafeu mai material exposat sense previ consentiment de la recepció.
• Seguiu les directrius i instruccions generals de les administracions sanitàries i en general 

actueu com si la gent del vostre voltant tingués el COVID19 així farem més fàcil que mai, ni
ells ni nosaltres, l’agafem.
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