
Protocolo de segurança adotadas contra o Covid-19 

 

-  O Evento foi reduzido a sua capacidade máxima de participantes para 86 jogadores;  

-  Todos os participantes ao efetuar sua inscrição estão de acordo com esse protocolo. 

-  Medição de temperatura corporal: Será realizado em todas as pessoas que ingressarem no clube e caso constatado 

com uma temperatura superior a 37,8ºC será solicitada a saída imediata. Pessoas com sintomas de gripe, tosse, 

resfriado solicitamos a compreensão para não ingressarem no clube. 

- Álcool em gel: Serão disponibilizados em lugares de acesso comum 

- Casa de tacos: Não será permitido o uso da casa de tacos para os jogadores visitantes.   

-  Vestiários: Deverão ser respeitados o afastamento social; não serão compartilhados produtos de higiene; não serão 

disponibilizados toalha de banho e não terá empréstimo de armários para visitantes. 

- Putting Green: O Green de prática terão espumas nos buracos. 

- Driving Range: As baias serão separadas por no mínimo 2m de distância. 

- Golf Cart: Serão higienizados antes e depois de sua utilização. 

- Caddies: Fica sob a responsabilidade de cada jogador, devendo informar nome,cpf e telefone; o clube tratará de 

informar sobre o protocolo. 

- Entrega do cartão: Será feita na mesa da comissão organizadora, no qual será devidamente preparada mantendo o 

afastamento social 

- Bandeira do Green: Recomenda-se deixar haste no buraco.  

- Acompanhantes: Recomendamos não levar nenhum acompanhante para o clube. 

- Restaurante e bar de passagem: Seguirá as normas estabelecidas pela autoridade municipal de saúde. 

- Uso de máscara obrigatório nas áreas comuns  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu,______________________________________________________, no ato da minha inscrição 

para o 30º Aberto de Golfe de Joinville  (Não válido para o Ranking Pr/Sc), estou ciente e me comprometo a 

seguir as medidas do Protocolo de Segurança adotadas contra o Covid-19 e declaro: 

 

a) Que estou apto a jogar a competição e não apresento nenhum sintoma de gripe, resfriado e 

outras infecções respiratórias. 

b) Que é de meu conhecimento e responsabilidade a participação em uma competição, que mesmo 

com todos os cuidados, ainda que pequeno, existe o risco de contaminação; assim isentando a 

Federação Paranaense e Catarinense de Golfe e o clube organizador de qualquer processo 

indenizatório, civil e/ou criminal. 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA 


