TOEGANGSREGELS VOOR BEZOEKERS VAN HET BINNENBAD

•

Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege
te blijven.

•

Het is niet toegestaan zich zonder een voldoende zwemvaardigheid in het
diepe gedeelte van het bassin te begeven, zulks ter beoordeling van het badpersoneel.
Het badpersoneel heeft het recht bezoekers te toetsen op zwemveiligheid en bij
onvoldoende zwemvaardigheid naar het ondiepe te verwijzen, ongeacht het in bezit zijn
van een zwemdiploma. Eigen vaardigheid wordt getoetst door het badpersoneel:
zwemmer moet 1 volledige lengte baan kunnen zwemmen om zich in het diepe gedeelte
te mogen begeven.

•

Kinderen zonder diploma zwemmen onder begeleiding van een volwassene
en mogen niet in het diepe gedeelte van het zwembad.

•

Kinderen mogen niet in het diepe gedeelte met drijf/hulpmiddelen.

•

Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.

•

Er mag in de accommodatie niet gerookt worden.

•

Het meebrengen van breekbare voorwerpen in de zwemzaal is niet toegestaan.

•

Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven.

•

De gasten dienen de kleding op te hangen in de daarvoor bestemde garderobe. Kleding
die in kleedcabines blijft hangen wordt hieruit verwijderd.

•

Douchen voor het gebruik van het zwembad is verplicht voor iedere zwemmer.

•

Het is verboden om met buitenschoenen in de douches of zwemzaal te lopen, daarvoor
gebruik maken van slofjes.

•

Waardevolle spullen kunnen in de lockers worden opgeborgen. De directie kan nooit
verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk verlies, diefstal of beschadigingen van
persoonlijke spullen.

•

De aanwijzingen van het dienstdoende badpersoneel dienen onverwijld te worden
opgevolgd.

•

Bezoekers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere
opgave van reden, namens het management, uit het zwembad worden verwijderd.
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TOEGANGSREGELS VOOR DE GASTEN IN HET BUITENBAD
•

De aanwijzingen van het dienstdoende bad personeel dienen onverwijld te
worden opgevolgd.

•

Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven

•

Het is niet toegestaan zich zonder een voldoende zwemvaardigheid in het diepe
gedeelte van het bassin te begeven, zulks ter beoordeling van het bad personeel.
Het badpersoneel heeft het recht bezoekers te toetsen op zwemveiligheid en bij
onvoldoende zwemvaardigheid naar het ondiepe te verwijzen, ongeacht het in bezit zijn van een
zwemdiploma. Eigen vaardigheid word getoetst door het badpersoneel: de zwemmer moet
1 volledige breedte baan kunnen zwemmen om zich in het diepe gedeelte te mogen begeven.

•

Kinderen zonder diploma zwemmen onder begeleiding van een volwassene en mogen niet in het diepe
gedeelte van het bad.

•

Kinderen mogen niet in diepe gedeelte met drijf/hulpmiddelen.

•

Het meebrengen van breekbare voorwerpen aan het zwembad daar waar dit gevaar oplevert voor anderen,
is niet toegestaan.

•

Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven.

•

Afval in prullenbakken deponeren.

•

Waardevolle spullen kunnen in de lockers worden opgeborgen. De directie kan nooit verantwoordelijk
worden gesteld voor mogelijk verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke spullen..

•

Gasten mogen de loopbrug niet betreden.

•

Springplank mag maar door 1 persoon tegelijk gebruikt worden, niet veren.

•

Geen harde of leren ballen in het zwembad.

•

Alleen zwemmen in zwemkleding toegestaan.

•

Er mogen geen spullen over het hek worden aangegeven. Alles moet via entree naar binnen.

•

Er mag geen alcohol en drugs mee naar binnen genomen worden.

•

Alcohol wordt alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar. ID tonen is verplicht.

•

Gevaarlijke trek/duwspellen op en aan de rand van het bad worden niet toegestaan.

•

Balspelen mogen alleen op het grasveld aan de diepe zijde van het bad gespeeld worden.

•

Bij onrechtmatig binnenkomen wordt er een dubbele entreeprijs gerekend of entree geweigerd.

•

Bezoekers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave
van reden, namens het management, uit het zwembad worden verwijderd.
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RÈGLES GÉNÉRALES: PISCINE EXTÉRIEURE
•

Les instructions du personnel doivent être mises en œuvre sans délai.

•

Tout comportement gênant envers les autres visiteurs doit être évté

•

Il est interdit de se trouver dans la partie profonde du bassin sans compétences en natation adéquates.
Le personnel a le droit de tester la sécurité des baigneurs et de les référer aux eaux peu profondes
si la capacité de nager est insuffisante, peu importe s'il possède un certificat de natation.
Le personnel peut tester les compétences: le nageur doit être capable de nager une largeur
cpmplette pour pouvoir se trouver dans la partie profonde.

•

Les enfants sans diplôme de natation doivent être accompagnés par un adulte et ne peuvent pas se
trouver dans la partie profonde de la piscine .

•

Il est interdit pour les enfants de se trouver dans la partie profonde de la piscine avec des brassards
ou flotteurs.

•

Les objets fragiles en verre, cassables ou dangereux pour autrui ne sont pas autorisés .

•

Les objets trouvés doivent être remis à la réception.

•

Déposer les déchets dans les poubelles .

•

Les objets de valeur peuvent être enfermés dans les casiers.

•

Objets personnels: la direction ne peut être tenue responsable d’aucun vol, perte ou dommage eventuel .

•

Seuls les maîtres nageurs sont autorisés sur la passerelle.

•

Pas plus d’une personne à la fois sur le tremplin, la planchet et le tabogan et gardez distance.

•

Les ballons durs ou en cuir ne sont pas autorisés dans la piscine.

•

Seuls les maillots de bain sont autorisés .

•

Aucun objet peut être passé par dessus la clôture. Tout objet doit passer par l’entrée.

•

Interdit d’amener de l'alcool et des drogues.

•

L'alcool est vendu uniquement aux personnes de plus de 18 ans. CI obligatoire.

•

Se tirer et pousser et autre jeux dangereux ne sont pas autorisés sur le bord de la piscine.

•

Jeux de ballons ne sont pas autorisés que sur la pelouse coté profond de la piscine .

•

En cas d’entrée illégale le payement sera doublé ou l’entrée sera refusée.

•

Les personnes qui ne respectent pas les règles ci-dessus peuvent être exclus au nom de la direction
sans autre justification.
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