Golfschool Gent - nieuwe corona maatregelen (Golf)sport vanaf 23/10
Beste leden,
Zoals we allen vernomen hebben werden de Corona maatregelen terug verstrengd tot zeker 19
november.
Voor onze Golfschool betekent dit een aantal aanpassingen aan het bestaande Protocol maar als
Golfsport mogen we blij zijn dat we, in deze omstandigheden onze sport mogen/kunnen blijven
beoefenen.
Het minder goede nieuws is dat alle amateurwedstrijden voor volwassenen (18+) worden
opgeschort tem 19/11.
Dit betekent dat al onze geplande wedstrijden tot 19/11 zijn afgelast.
Het goede nieuws is echter dat alle golflessen, vrije rondes, driving range, indoor met afstand van
1.5m, groepslessen en opleidingen (baanbegeleiding, GVB & theorieproeven), Jeugdwedstrijden
(onder 18 jaar) wel kunnen doorgaan.
Omwille van deze uitzonderlijke situatie kan het zijn dat het af en toe druk zal zijn op de
Golfschool, doch we verwachten dat jullie de Corona regels van het bestaande protocol strikt zullen
naleven met o.a. :
. mondmasker verplichting bij het niet-golfen
. "social distancing"
. regelmatig desinfecteren
. startijden op de 9 holes strikt naleven en voldoende afstand houden bij alle activiteiten en met
name ook de afslagplaatsen en op de greens
. steeds mandjes terugplaatsen bij de ballenbak na het gebruik op de driving range
Om alles "safe", met "tracing-mogelijkheid, te laten verlopen zal reservering, zoals reeds van
toepassing bij het begin van de Corona crisis, voor al onze activiteiten (incl. driving- putting- en
chipping op de Golfschool) terug van toepassing zijn vanaf morgen 26/10 en dit binnen de
volgende uitzonderlijke openingsuren : ma : van 13h00 tot 18h00...din-vrij : van 9h00 tot
19h00...zat-zon : van 9h00 tot 18h00.
De boekingsmodule hiervoor staat on line via I-golf met de driving range (max. 1 uur) en chipping en
putting (elk max. een 1/2 uur).
Combinatie driving range en 9 holes is niet toegelaten, doch voor diegene die de 9-holes baan
hebben gereserveerd zijn er steeds 2 matten voorbehouden voor een korte opwarming.
Alle Corona maatregelen zijn er in de eerste plaats om iedereen te beschermen (inclusief uzelf).
We danken u voor uw begrip, medewerking en hou het "safe".
Sportieve groeten,
Golfschool Gent

