
 
 

 

REGULAMENTO – AULAS COLETIVAS E GRATUITAS 
Benefício para quem nunca jogou golfe (8 aulas – nível iniciante)  

 

 

- Realização: 
Projeto da Federação Paulista de Golfe, idealizado e realizado pelo Instituto 

Chaves 
  
- Ação: 
AULA EXPERIMENTAL 
  
- Período do projeto: 
Válido de 30/03/2022 a 31/12/2022 
  
- Critério de participação: 
O benefício terá vigência de 30/03/2022 a 31/12/2022. 
  
Participam do benefício “Aulas Coletivas e Gratuitas” as mulheres de todas as 

idades, que não tenham conhecimento prévio sobre GOLFE, e que realizarem 

o pré-cadastro online específico da ação.  

 

Serão disponibilizadas 8 aulas de iniciação ao golfe, no Honda Golf Center, com 

1 hora de duração e com professor/a pré-determinado.  

 

As aulas acontecerão semanalmente no Honda Golf Center, às quartas-feiras, 

nos seguintes horários: 13h30-14h30 | 14h30 às 15h30 (turma completa), 15h30 

às 16h30 ou das 18h30 às 19h30. Se necessário, poderá se estabelecer novos 

horários.  

 

A iniciação das aulas, está condicionada a formação de um grupo com no 

mínimo 8 interessadas.  

 

Para participar do projeto, a interessada deverá: (1) mulher (2) não possuir 

conhecimento prévio do esporte golfe (3) efetuar o cadastro específico – link: 

https://forms.gle/qDoe6pWujWTMdszA7 (4) aguardar a formação do grupo. O 

Instituto Chaves entrará em contato, quando o grupo atingir o número 

necessário de participantes (5) gozar de saúde para a prática do esporte (6) 

estar presente em pelo menos 70% das aulas, sem incorrer em mais de 2 faltas 

consecutivas (7) seguir as regras de comportamento e vestimentas do Honda 

Golf Center.  
  
A ação está limitada a 8 aulas / por cliente. 

 

Não poderão participar pessoas que já praticam a modalidade. 

 

 

https://forms.gle/qDoe6pWujWTMdszA7


 
 

 

CADASTRO - AULAS COLETIVAS E GRATUITAS 
Benefício para quem nunca jogou golfe 

 

 

A Federação Paulista de Golfe (FPGolfe) e o Instituto Chaves, desejam tornar o 

golfe acessível para mais pessoas, incentivando o seu aprendizado de maneira 

alegre e divertida. 

 

Foi pensando nisso que juntas estão oferecendo 08 aulas gratuitas com uma 

hora de duração à todas as MULHERES, no Honda Golf Center. 

 

 

FICOU INTERESSADA? 
Preencha o cadastro no QR CODE abaixo! 

 
 

 
 

 
Esta ação é válida de 30/03/2022 a 31/12/2022 

Acesse o regulamento da promoção disponível no site www.cefpgolfe.com.br 

 


