PROGRAMA GOLF A LES ESCOLES

PROTOCOL EN PREVENCIÓ DE LA COVID-19
BAPTISME DE GOLF – ACTIVITAT AL CLUB/CAMP DE GOLF
INDICACIONS GENERALS
•
•

Cada alumne/a haurà de portar la declaració responsable, facilitada prèviament per la
FCGolf, completada pel pare/mare/tutor legal.
Cada professor/mestre/adult que acompanyi al grup també haurà de presentar la
declaració responsable completada.

•

El responsable del centre escolar que acudeixi a la visita, haurà de fer entrega del document
de declaració responsable en el moment de l’arribada al club/camp de golf.

•

L’ús de la mascareta és obligatori per accedir al recinte del club/camp de golf. Es podrà
retirar per realitzar la pràctica esportiva, sempre que es mantingui l’adequada distància de
seguretat, i en el moment que els responsables del club/camp ho indiquin.

•

La utilització de gel hidroalcohòlic abans, durant i després de l’activitat és obligatòria.
Cada centre en posarà a disposició a diferents punts del recinte per tal de facilitar-ne l’accés
a tots els usuaris.

•

Els responsables del centre escolar i el professorat hauran de vetllar i col·laborar per tal
que els alumnes segueixin les indicacions de trànsit i circulació marcades dins de les
instal·lacions esportives. Així com totes les mesures de seguretat establertes, tant en
espais oberts com tancats.

•

Cal respectar l’aforament limitat que pugui tenir cada club/camp de golf.

•

Cal respectar el nombre màxim de persones, que en cada moment indiqui la normativa
vigent, per a la celebració de reunions i activitats esportives.

•

Cal respectar l’adequada distància entre els grups bombolla assignats per cada centre
escolar.

•

El professorat que acompanya els alumnes haurà de tenir en tot moment controlat el seu
grup bombolla. El club/camp de golf no es farà responsable de la barreja entre grups
bombolla d’alumnes.

•

Els alumnes hauran de portar sempre amb ells els seus efectes personals: motxilles,
ampolla d’aigua, material, etc.

A MÉS DE LES INDICACIONS AQUI RECOLLIDES, ELS CENTRES ESCOLARS HAURAN DE SEGUIR I
RESPECTAR LES PROPIES NORMES QUE CADA CLUB/CAMP DE GOLF TINGUI VIGENT EN MATERIA
DE PREVENCIÓ I CONTENCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE LA COVID-19
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