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5ª
Fase

O acesso ao espaço estará limitado aos:

*clientes

*profissionais de golfe, funcionários e 
terceirizados
(proibida a entrada de acompanhantes; os 
profissionais de golfe só poderão permanecer no 
estabelecimento durante o período da aula)

*praticantes -  da capacidade40%
(Os vestiários estarão abertos apenas para uso 
dos sanitários. Solicitamos que todos venham já 
devidamente preparados para a prática)

Todos terão temperatura corporal aferida 
na entrada do Honda Golf Center. 

Caso apresente temperatura corporal igual ou 
superior a 37.8 ºC não será autorizada a entrada.

Para o ingresso no local é 

obrigatório o
uso de máscara

Válido a partir de 04/12/2020 (sexta-feira) 



Dias e Horários

Funcionamento
Dias da Semana
 terça-feira a sexta-feira

12h às 22h
o portão de acesso será fechado às 21h30

Finais de Semana
sábado, domingo e feriados

7h às 17h
o portão de acesso será fechado às 16h30

Espaços fechados
Vestiários, Bancas de Treinos e Área de Approach

Espaços com Funcionamento 
Limitado (de acordo com a legislação)
Restaurantes: Aberto até às 21h nos dias da 
semana e até às 16h aos finais de semana e 
feriados, seguindo todos os protocolos 
específicos do setor. 
Vetado a realização de eventos.

Pro Shop: limitado o acesso para 01 pessoa por 
vez ,  segu indo todos os  protoco los  de 
estabelecimento comercial.

Está proibida a permanência 
de pessoas no Honda Golf Center
que não estejam trabalhando ou
utilizando as áreas do driving range
ou campo.
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Regras

Campo

Green Fee
09 buracos - R$ 46,00 (quarenta e seis reais)

18 buracos - R$ 62,00 (sessenta e dois reais) 

Será vendido preferencialmente por reserva e 
pagamento antecipado, seguindo a 
disponibilidade de horários abaixo.

(máximo 04 jogadores/as por horário)

de terça-feira a sexta-feira
12h00, 12h15, 12h30, 12h45, 13h00, 13h15, 13h30, 13h45, 
14h00, 14h15, 14h30, 14h45, 15h00, 15h15, 15h30, 15h45, 
16h00, 16h15, 16h30, 16h45, 17h00, 17h15, 17h30, 17h45, 
18h00, 18h15, 18h30, 18h45, 19h00, 19h15, 19h30, 19h45. 
somente para green feee de 9 buracos:
20h00, 20h15, 20h30, 20h45

sábado, domingo e feriados
7h00, 7h15, 7h30, 7h45, 8h00, 8h15, 8h30, 8h45, 9h00, 
9h15, 9h30, 9h45, 10h00, 10h15, 10h30, 10h45, 11h00, 
11h15, 11h30, 11h45, 12h00, 12h15, 12h30, 12h45, 13h00, 
13h15, 13h30, 13h45, 14h00, 14h15, 14h30, 14h45.
somente para green feee de 9 buracos:
15h00, 15h15, 15h30, 15h45

Putting Green
Uso exclusivo para clientes que estejam 
utilizando o campo e driving range pelo prazo 
de 20 minutos.

Limitado a 05 pessoas por vez. 
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Regras

Campo

Reservas
A reserva deverá ser feita pelo WhatsApp 
(11) 9.9942-5243, com pagamento antecipado via 
transferência bancária à favor de Federação 
Paulista de Golfe:

Banco: Itaú
Agencia: 9293
Conta Corrente: 29887-4
CNPJ/MF nº 45.544.301/0001-14. 

É obrigatório o envio do comprovante 
identificado para validação da reserva pelo 
WhatsApp (11) 9.9942-5243.

Observações

Álcool Gel (70%)
Recomendamos que cada jogador/a leve seu 
suprimento de álcool gel 70% para uso no campo. 

Distanciamento Social
Enfatizamos a obrigatoriedade de manter o 
distanciamento social durante as partidas. 

Rastelos
Não estarão disponíveis.
Os jogadores deverão utilizar os pés ou taco para 
fazer a devida manutenção.
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Regras

Campo
Bandeiras de greens 
Há um limitador de profundidade do buraco, onde 
a bola não será embocada por completo; apenas o 
jogador deverá retirar a sua própria bola tomando o 
cuidado de não encostar nas bordas do buraco ou 
bandeira.
A bandeira não poderá ser tocada/retirada em 
hipótese alguma.

Permanência
Os jogadores/as deverão chegar ao Honda Golf 
Center com até 20 minutos de antecedência do 
Tee Time agendado; Após o encerramento do jogo, 
procurar sair do Honda Golf Center no menor 
tempo possível.
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Regras

Driving Range

Balde de Bola - 60 bolas
R$25,00 (vinte e cinco reais)

obs.: 
- Limite de 45 minutos de permanência (por balde).
- A última ficha de bola do dia será vendida 30 
minutos antes de fechar.

Pagamento
O pagamento deverá ser realizado na recepção de 
preferência com cartão de débito ou crédito . 

Observações
Será disponibilizada apenas 18 baias por dia, 
sendo 09 na parte inferior e 09 na parte superior.

Das 18 baias disponibilizadas 06 poderão ser 
utilizadas para aulas, sendo 03 na parte inferior e 
03 na parte superior.

Não será realizada reserva de Baias
Para o uso do driving range, caso as baias estiverem 
todas ocupadas, os interessados deverão aguardar a 
sua vez por ordem de chegada.

Será distribuída senha na portaria do Honda Golf Center 
e o jogador/a deverá aguardar em local reservado dentro 
do estabelecimento devendo manter o distanciamento 
social.

Tacos de Golfe
Liberado o empréstimo, os quais de preferência  
deverão ser reservados pelo WhatsApp.
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Regras

Driving Range

Aulas no Driving Range
As aulas deverão ser agendadas pelo WhatsApp 
(11) 9.9942-5243, e limitadas a no máximo 1 hora 
por aluno.

Para o agendamento será necessário informar:
Data
Horário
Nome Completo do Aluno
Nome do Profissional de golfe habilitado para dar aula 
no Honda Golf Center
Informar preferência de opção térreo ou mezanino

Profissionais de golfe
A s  t a x a  d e  a u l a s  d e v e r ã o  s e r  p a g a s 
antecipadamente na recepção - valor R$25,00.

Não haverá lista para aulas, somente será 
permi t ida  a  ent rada  e  permanênc ia  de 
profissionais de golfe nos horários das aulas 
agendadas.

Permanência
Tanto o aluno como o profissional de golfe deverão 
chegar ao Honda Golf Center com até 20 minutos 
de antecedência do Tee Time agendado; Após o 
encerramento do jogo, procurar sair do Honda Golf 
Center no menor tempo possível.
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Demais

Informações
Será disponibilizado álcool gel (70%) em pontos 
estratégicos do espaço;

Os torneio retornaram gradativamente sempre 
com saída pelo tee do buraco 1;

Está suspensa a realização de qualquer evento 
social dentro do espaço por tempo indeterminado;

Está suspensa a realização de qualquer clínica de 
golfe dentro do espaço por tempo indeterminado;

Todos os funcionários, sejam do empreendimento 
ou de locatários do espaço deverão seguir as 
normas estabelecidas pela FPGolfe, as quais 
foram definidas seguindo diretrizes da vigilância 
sanitária do Estado e Município de São Paulo.

Recomendamos permanecer em casa, caso esteja 
c o m  s i n t o m a s  d e  g r i p e  o u  r e s f r i a d o 
acompanhados ou não de tosse e espirro;

O Honda Golf Center/Federação Paulista de Golfe 
se reserva o direito de alterar quaisquer itens deste 
protocolo, seguindo sempre as determinações do 
governo e órgãos da saúde. 

A pratica de qualquer atividade física durante o 
estado de pandemia, embora pequeno, deve se 
considerar que ainda existe o risco de contagio.

Recomendamos  o cumprimento de todas as 
normas estabelecidas por este protocolo e as 
determinações dos orgãos de saúde.
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São Paulo, 03 de dezembro de 2020. 
Diretoria da Federação Paulista de Golfe


