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Regels & Route Recreatief Zwemmen
Voor het recreatief zwemmen dien je je aan te melden.
Het is niet mogelijk om te douchen na afloop van een activiteit.
De kluisjes zijn niet beschikbaar voor gebruik.
De douches zijn niet beschikbaar voor gebruik.
Bezoekers houden voorafgaand aan en na afloop van de activiteit 1,5 meter afstand
tot elkaar en de medewerkers. Men komt zo laat mogelijk aan (niet eerder dan 5
minuten voor de start van de activiteit) en vertrekt zou spoedig mogelijk. Het is niet
mogelijk om in de receptie- of horeca ruimte te wachten.
Bezoekers in de leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar moeten een gekleurd bandje dragen.
Deze bandjes liggen bij binnenkomst in een bak (met desinfecterend middel) en
kunnen daar ook weer teruggelegd worden.
Aanwijzingen van de toezichthouder dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Houd je aan de richtlijnen van het RIVM.

Trek thuis je zwemkleding aan, met makkelijke kleding er overheen.
Neem je zwemtas mee en een plastic zak voor je schoenen.
Je komt 5 minuten voor aanvang van de activiteit binnen via de draaideur. Niet
vroeger dan 5 minuten voor de start van jouw tijdvak en ook niet later dan de starttijd
van jouw tijdvak.
Loop volgens de aangeduide looproute naar de schoenen-kleedkamer (eerste grote
kleedkamer). In de schoenen-kleedkamer trek je je schoenen en sokken uit. Deze
stop je in de plastic zak.
Loop met je tas en schoenen naar de zwemzaal en kies een stoel of plek op een
bankje uit – houd altijd 1,5m afstand tot anderen aan. Zet de tas op of onder de stoel.
Als je uit het zelfde huishouden komt is het toegestaan om samen 1 stoel te
gebruiken.
Kleed je uit bij je stoel en stop al je kleren in je zwemtas.

Volg de looproute naar de kleedhokken of kleedkamers (let op maximale aantal
personen per kleedkamer).
Je hebt maximaal 5 minuten de tijd om je aan te kleden. Je begeeft je niet bij in de
kleedkamer ruimten tenzij je je gaat aan-/uitkleden of je het toilet bezoekt.
Je verlaat de kleedruimten en volgt de pijlen terug richting de hoofdingang.
De make-up tafel is niet toegankelijk; dit is een passeerhaven bij drukte.

Aankomst

Vertrek

(zodra dit weer kan)


