
MINI GOLFE REGRAS

MINI GOLF RULES

GOLFLAND DESEJA-LHE UM BOM JOGO!
GOLFLAND WiSHES YOU A FUN GAME!

•  Todos os jogadores devem usar calçado adequado no percurso (sapatos rasos);

•  Crianças com menos de 13 anos devem ser acompanhadas por um adulto ou junior (com + 13 anos)    

    pagantes;

•  Máximo de 4 jogadores por grupo;

•  Espere até que o grupo à sua frente termine a sua jogada para poder avançar para o próximo   

    buraco;

•  Máximo de 6 tacadas por buraco. Se não conseguir siga para o próximo buraco e marque 6 

    tacadas no seu cartão de pontuação;

•  Se a sua bola sair do percurso, marque mais uma tacada como penalização;

•  Se a sua bola estiver numa zona que não seja possível dar a tacada substitua-a, sem penalização,   

    por duas tacadas (incluindo o crocodilo no buraco 3);

•  Caminhe apenas pela relva e pelos caminhos de pedra (por favor, não ande nas áreas que contêm 

    plantas);

•  Por questões de segurança, nunca levante o taco acima da altura do joelho;

•  Pode trazer a sua bebida consigo, mas por favor, coloque-a nas mesas de apoio enquanto joga;

•  Por favor, não toque nos recursos animatrônicos ou outros elementos decorativos;

•  Por favor, não perturbe os outros jogadores;

•  O tempo de jogo recomendado para os 18 buracos é de 40-50 minutos;

•  Depois de terminar todos os buracos, por favor, deixe o seu taco e a sua bola no local marcado;

•  Só é permitido uma volta pelo campo (a segunda volta no mesmo dia é cobrada por metade do 

    preço);

•  Em caso de danos materiais causados pelo cliente, o cliente assume total responsabilidade;

•  Os pais são totalmente responsáveis   por garantir que os seus filhos sigam estas regras.

•  All players must wear suitable footwear (flat shoes);

•  Children under 13 must be accompanied by a paying adult or junior ( + 13 years);

•  Maximum 4 players per group;

•  Wait until the group in front of you have finished the hole before you tee off;

•  6 shots per hole maximum. Pick up your ball and write a 6 on the scorecard;

•  If your ball rolls off the green, replace it with a one shot penalty;

•  If your ball is too close to the side or in a hazard, replace it within two club head lengths without 

    penalty (including the crocodile on hole 3);

•  Walk only on greens and stone paths (please don’t walk in the planting areas);

•  For safety, never lift the club head above your knee height;

•  You can bring your drink with you, but please place it on the drink tables while putting;

•  Please don't touch the animatronic features or other decorations;

•  Please don't disturb other players;

•  Recommended playing time for 18 holes is 40-50 minutes; 

•  After finishing the round please leave your club and ball at the marked location;

•  Only one round per greenfee (second  round on the same day for 1/2 price);

•  In case of material damage caused by the customer, the customer assumes full responsibility;

•  Parents are fully responsible for making sure that their children are following these rules.


