Amsterdam, donderdag 18 juni 2020
Kenmerk: mv-1250

Betreft: De zwemlessen in SportPlaza Mercator gedurende de zomervakantie.

Beste ouders/verzorgers en zwemleskinderen van SportPlaza Mercator,
Vanwege de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus en de onzekerheid die er is rondom diverse
vakantiebestemmingen, hebben wij in SportPlaza Mercator besloten dat de zwemlessen tijdens de komende
zomervakantie van 4 juli tot en met 16 augustus 2020 gewoon doorgaan. Uw kind blijft dus op dezelfde dag en
hetzelfde tijdstip zwemmen en u kunt uw gewone zwemleskaart blijven gebruiken. Met dit aanbod bieden wij u
overzicht in deze onzekere en rare tijden.
Indien u voor de komende zomervakantie toch vakantieplannen hebt en uw kind een aantal weken niet kan
zwemmen, dan kunt u dit aangeven bij onze administratie via e-mailadres: info@sportplazamercator.nl.
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zijn wij genoodzaakt om onze
beheersmaatregelen voorlopig nog te blijven uitvoeren en zullen de volgende zaken ook tijdens de zomervakantie
nog steeds van toepassing zijn:







Kinderen dienen hun badkleding al te dragen onder hun gewone kleding;
Zij nemen een tas mee waar hun kleding in kan en wij adviseren om badslippers te dragen op zwemzaal;
Eén ouder/verzorger mag het kind tot in de hal van SportPlaza Mercator begeleiden en ontmoet het kind
na de zwemles weer bij de uitgang aan de kant van het KFC-restaurant;
Douchen dient thuis te gebeuren;
De kinderen gaan voor de zwemles thuis naar het toilet;
De instructeur houdt te allen tijde 1,5 meter afstand tot de zwemleskinderen, geeft les vanaf de kant en
komt alleen dichterbij in geval van nood.

Tot slot zeggen wij u toe dat wij versoepelingen van de beheersmaatregelen direct en zorgvuldig zullen toepassen
als wij zowel de RIVM richtlijnen als de veiligheid van bezoekers en medewerkers kunnen garanderen. Tot die tijd
vragen wij om begrip en flexibiliteit bij de organisatie van onze zwemlessen.
Graag wijzen wij u erop dat zwemleskaarten via onze webshop opgewaardeerd kunnen worden. Als u ervoor kiest
om dit aan de receptiebalie te doen, dan dient u er rekening mee te houden dat dit alleen kan via een pinbetaling.

Blijf allemaal gezond en veel plezier en succes tijdens de zwemlessen in de zomervakantie.
Met vriendelijke groet,
Namens team SportPlaza Mercator
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