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Kom niet eerder dan 10-15 minuten voor de start van de zwemles. Bent u te vroeg
dan kan het zijn dat we u nog even in de foyer te wachten.
Desinfecteer bij voorkeur bij het betreden van de accommodatie uw handen.
Betaal bij voorkeur contactloos of met pin.
Er is weer vrije keuze van kleedruimte. Op de deuren van de grote kleedruimten staat
aangegeven voor wie deze bedoeld is. Houdt u zich daar ook aan.
U mag uw kleding niet in een individueel kleedhokje laten hangen tijdens de
zwemles. Zo kunnen anderen er geen gebruik van maken. Niet alle lessen hebben
dezelfde start- en eindtijd.
Zijn alle kleedhokjes bezet, maak dan plaats voor een ander zodra u klaar bent met
omkleden.
U blijft in de kleedkamer/nabij het kleedhokje met uw kind totdat de zwemjuf uw
kind komt halen of roept. Zij brengen uw kind daar ook weer terug na de zwemles.
De doucheruimte is open, maar alleen om even snel af te spoelen, dit regelt de
zwemjuf. Douchen met shampoo en zeep kunt u thuis doen.
U mag tijdens de zwemles niet wachten in kleedruimte, wel in onze foyer.
Horeca is geopend.
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de baliemedewerker,
zwemjuf of gebouwbeheerder.

Regels omtrent (corona)klachten en aanwezigheid bij zwemles.







Kinderen in de basisschoolleeftijd met (milde) verkoudheidsklachten mogen
deelnemen aan de zwemles.
Heeft uw kind koorts dan adviseren wij om niet naar zwemles te komen.
Heeft uw kind last van benauwdheid, koorts, reuk- of smaakverlies of andere
klachten die passen bij het coronavirus, dan adviseren wij om niet naar zwemles te
komen.
Als uw kind staat ingedeeld voor een bepaalde lesgroep verwachten wij ook dat
hij/zij wekelijks komt. Komt uw kind niet, dan bent u wel lesgeld verschuldigd.
Met betrekking tot het afmelden of ziekmelden van uw kind voor zwemles
gelden de reguliere regels, zie onze algemene voorwaarden zwemles.

