Nunspeet, 28 augustus 2020
Basisregels voor jouw bezoek aan zwembad De Brake voor banen zwemmen en
aquasporten

Banenzwemmen
Aanmelden en indelen banenzwemmen
Kijk op onze website onder het kopje ‘Tijden en tarieven’ voor ons actuele rooster.
Er worden 2 vakken uitgezet in het zwembad, bestaande uit twee banen. Mensen zwemmen
in één baan heen en zwemmen in de andere baan terug (dat is één vak). Uitgaande van 6
personen per baan, over de 4 beschikbare banen, kunnen er maximaal 24 personen tegelijk
banen zwemmen.
Mensen moeten zich van te voren aanmelden via de inschrijfmodule op de website van
Team Nunspeet Beweegt. Zie hier een beschrijving hoe dit werkt. Activiteiten worden één
week van te voren online gezet en sluit als het maximum deelnemers is bereikt. De receptie
beheert de activiteiten en kan klanten begeleiden bij de inschrijving. De receptie ontvangt
van iedere inschrijving een bevestigingsmail en controleert bij aankomst of de betreffende
bezoeker zich heeft aangemeld.
Gebruik toiletten, kleedruimtes, kluisjes en douches tijdens banenzwemmen
Alle toiletten kunnen weer worden gebruikt, behalve degene bij de zwemmersbar. Voor het
omkleden kunnen alle omkleedruimtes weer worden gebruikt. In de grote omkleedruimten
zijn met markeringen ruimtes aangegeven om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Er mag
geen kleding achterblijven in de (grote) omkleedruimten. De kledingkluisjes zijn weer
beperkt open (inworp € 0,20 welke je na opening niet retour ontvangt), dus daar kan de
kleding in worden achtergelaten. Zijn er geen kluisjes meer beschikbaar? Neem dan je
kleding in een plastic tas mee naar de zwemzaal. Op de banken langs het 25 meter bad
(gemarkeerd op 1,5 meter) en stoelen rondom de baden kunnen bezoekers hun spullen
plaatsen. De kleine pandkluisjes nabij de douches zijn ook te gebruiken na inworp van € 1,die je bij openen weer terug ontvangt.
Klanten lopen via de aangegeven route naar het bad. Het is weer mogelijk beperkt gebruik te
maken van de douches voor en na het zwemmen. Om geen opstopping te veroorzaken,
verzoeken we jullie om kort te douchen.
Gedrag en gebruik van de zwemzaal tijdens banenzwemmen
Iedere klant heeft een eigen vak, waardoor de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.
5 tot 10 minuten voor het einde van het tijdslot worden klanten verzocht het bad te
verlaten, zodat zij direct naar de kleedruimte kunnen en de volgende groep de zwemzaal kan
betreden.
Tijdens het banenzwemmen zorgt de ‘flitser’ voor het desinfecteren van de omkleedcabines.

Aquasporten
Kijk op onze website onder het kopje ‘Tijden en tarieven’ voor ons actuele rooster.
In de inschrijfmodule staat het maximaal aantal deelnemers dat per les mee kan doen.
Kreeg je tijdens het aquasporten de mogelijkheid om tussendoor te pauzeren onder genot
van een consumptie? Dan is dat ook weer mogelijk. Wel met een kleine aanpassing.
Om te voorkomen dat iedereen dezelfde thermoskan gebruikt, zullen de consumpties op
een aangegeven tijdstip door een ‘runner’ of ‘flitser’ worden aangeboden. Dit zal door de
instructrice worden aangegeven.
Wees je bewust van de anderhalve meter afstand die buiten het zwemwater in acht moet
worden gehouden, zodat we deze service kunnen blijven aanbieden.
Deelnemers moeten zich van te voren aanmelden via de inschrijfmodule op de website van
Team Nunspeet Beweegt. Zie hier een beschrijving hoe dit werkt. Activiteiten worden één
week van te voren online gezet en sluit als het maximum deelnemers is bereikt. De receptie
beheert de activiteiten en kan klanten begeleiden bij de inschrijving. De receptie ontvangt
van iedere inschrijving een bevestigingsmail en controleert bij aankomst of de betreffende
bezoeker zich heeft aangemeld.
Gebruik toiletten, kleedruimtes, kluisjes en douches tijdens banenzwemmen
Alle toiletten kunnen weer worden gebruikt, behalve degene bij de zwemmersbar. Voor het
omkleden kunnen alle omkleedruimtes weer worden gebruikt. In de grote omkleedruimten
zijn met markeringen ruimtes aangegeven om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Er mag
geen kleding achterblijven in de (grote) omkleedruimten. De kledingkluisjes zijn weer
beperkt open (inworp € 0,20 welke je na opening niet retour ontvangt), dus daar kan de
kleding in worden achtergelaten. Zijn er geen kluisjes meer beschikbaar? Neem dan je
kleding in een plastic tas mee naar de zwemzaal. Op de banken langs het 25 meter bad
(gemarkeerd op 1,5 meter) en stoelen rondom de baden kunnen bezoekers hun spullen
plaatsen. De kleine pandkluisjes nabij de douches zijn ook te gebruiken na inworp van € 1,die je bij openen weer terug ontvangt.
Klanten lopen via de aangegeven route naar het bad. Het is weer mogelijk beperkt gebruik te
maken van de douches voor en na het zwemmen. Om geen opstopping te veroorzaken,
verzoeken we jullie om kort te douchen.
Gedrag en gebruik van de zwemzaal tijdens aquasporten
Voor een aantal activiteiten geldt dat iedere klant een eigen vak krijgt, waardoor de 1,5
meter afstand gewaarborgd kan worden. 5 minuten voor het einde van het tijdslot worden
klanten verzocht het bad te verlaten, zodat zij direct naar de kleedruimte kunnen en de
volgende groep de zwemzaal kan betreden.
Ouder en kindzwemmen
Het ouder en kindzwemmen is mogelijk voor maximaal 12 volwassen deelnemers per les.
Op dit moment kan alleen de les worden gevolgd die een half uur duurt. Kijk op onze
website onder het kopje ‘Tijden en tarieven’ voor ons actuele rooster.

Deelnemers moeten zich van te voren aanmelden via de inschrijfmodule op de website van
Team Nunspeet Beweegt. Zie hier een beschrijving hoe dit werkt. Activiteiten worden één
week van te voren online gezet en sluit als het maximum deelnemers is bereikt. De receptie
beheert de activiteiten en kan klanten begeleiden bij de inschrijving. De receptie ontvangt
van iedere inschrijving een bevestigingsmail en controleert bij aankomst of de betreffende
bezoeker zich heeft aangemeld.
We willen graag de onderstaande punten onder de aandacht brengen bij de ouders/verzorgers van de
leskinderen:
• Verzoek om met één ouder/verzorger per kind naar de les te komen.
• Voor de kwaliteit van het zwemwater verzoeken we de ouder en het kind vooraf thuis te douchen.
• Graag zowel ouder als kind thuis alvast de zwemkleding aan te trekken, als dit mogelijk is.
• Na binnenkomst kan de ouder zich omkleden in de groepsruimte. Voor het omkleden van de
kinderen staan er aankleedtafels bij het recreatiebad.
• We vragen jullie om een tas/zak mee te nemen voor de kleding van jezelf en je kind. De kleding mag
niet in de omkleedruimte achterblijven, maar kan aan het recreatiebad worden neergezet.
• Na de les kan het kind weer op de aankleedtafel aan het bad worden omgekleed en de ouder in de
groepsruimte.

LEES OOK: onze basisregels voor jouw bezoek aan het zwembad De Brake.
Wij rekenen op jouw begrip! Samen zwemmen we veilig en plezierig.

