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Covid-19 regels Particuliere zwemlessen
Voor nieuwe leskinderen en ter herinnering voor alle anderen, even de regels op een rijtje:
•

Bij binnenkomst is een mondkapje verplicht!

•

De sportkaart altijd meebrengen, zonder kaart helaas géén les.

•

In verband met de veiligheid moet het polsbandje altijd gedragen worden.

Indien deze kwijt is, dan is een nieuw bandje verkrijgbaar bij de receptie (1 euro).
•

Je kunt alleen met pin betalen.

•

De kinderen moeten hun zwemkleding al aan hebben onder de gewone kleding.

•

Er is een toilet open, maar liever zoveel mogelijk thuis naar het toilet gaan.

•

De douches zijn gesloten, dus douchen doen we thuis.

•

Uitkleden op de zwarte mat, de kleding in een grote tas op de daarvoor bestemde plek zetten en
meteen plaatsnemen bij het raam.

•

Ouders verlaten zo snel mogelijk via de EHBO ruimte het pand.

•

Toeschouwers kunnen buiten kijken vanachter het raam (let op de 1,5 m afstand!).

•

Tijdens iedere 1ste les van de maand zwemmen de kinderen met kleding.

Bad 0 (rood)

: t-shirt lange mouw

Bad 3 (groen) en B diploma

: t-shirt lange mouw, lange broek en schoenen.

Bad 1 (geel) en bad 2 (lichtblauw) : t-shirt lange mouw en lange broek

•

Let op: Na de zwemles mogen alleen ouders van 4 en 5 jarigen hun kind helpen in de kleedkamer.
Alle andere ouders wachten buiten.

Het is belangrijk dat de kinderen een grote tas meebrengen waar ook hun jas en schoenen in
kunnen, zodat ze niets verliezen onderweg naar de kleedkamers.

Fotograferen en filmen
Volgens de regels van het Sportbedrijf (privacy wet) mag er niet gefilmd of gefotografeerd worden tijdens

de zwemlessen. Echter begrijpen wij dat iedereen graag de belevenissen van een eerste zwemles vast wil
leggen. Ook zijn er situaties waarbij de andere ouder nooit kan kijken tijdens de zwemles, waardoor het
leuk is dit te filmen om thuis te laten zien. Wij vragen een ieder dit tot een minimum te beperken. Zorg er

ook voor dat alleen het eigen kind zichtbaar is. Mocht er per ongeluk toch een ander kind zichtbaar zijn?
Plaats deze foto/film dan niet op het internet!

Gebruik van kleine hokjes/ indeling kleedkamers
Na de zwemlessen is het niet toegestaan de kleine kleedhokjes te gebruiken. De eerste twee grote hokken

zijn voor de meisjes en de achterste twee voor de jongens. In verband met privacy is er een splitsing
aangebracht voor vaders en moeders (vader/zoon, vader/dochter en moeder/zoon, moeder/dochter).
Kijk goed op de bordjes of je de juiste kleedkamer gebruikt, zodat daar geen problemen ontstaan.
Communiceren over de vorderingen van je kind via de zwemonderwijzers is helaas niet mogelijk.
Met vragen kun je terecht bij de coördinator, liefst via de mail.

Conny van der Schot: ccm.vanderschot@sportbedrijfrotterdam.nl

