Protocol voor het BANENZWEMMEN
➢ U houdt de regels in acht die voorgeschreven zijn door de Gemeente (voor het gehele
‘protocol verantwoord zwemmen’ verwijzen wij u naar onze facebookpagina).
➢ Blijft u thuis als u gezondheidsklachten heeft, verkouden bent, hoest of tot een risicogroep
behoort.
➢ U houdt vooral 1,5 meter afstand van elkaar én het bad/kioskpersoneel.
➢ Bestuur van de Spetter kan te allen tijde besluiten om de regels bij te stellen of aan te
scherpen indien wij zien dat het Protocol ondanks onze maatregelen niet nageleefd kan
worden.
➢ Eventuele boetes opgelegd i.v.m. het niet naleven van onze regels, worden aan de bezoeker
doorberekend.

✓ REGISTRATIE VERPLICHT!!! Neem bij elke bezoek aan het zwembad een briefje mee
waarop uw naam, telefoon en emailadres staat. Deze registratie is verplicht i.v.m.
eventuele uitbraak van het Coronavirus.
✓ Banenzwemmen, RESERVEREN VERPLICHT*, kan dagelijks met een maximum van 10
personen per keer en per half uur!
✓ Daarvoor hebben wij 2x een half bad per groep van 5 ingericht (u zwemt een rondje
binnen 2 banen).
✓ En dit kan in blokken van een half uur:
✓ 12.00-12.30 uur, 12.30-13.00 uur, 13.00-13.30 uur *
✓ U mag elkaar niet inhalen.
✓ U mag niet naast elkaar zwemmen.
✓ U mag niet te dicht voor of achter iemand anders zwemmen (1,5 meter).
✓ U mag niet aan de kant blijven hangen als er een andere zwemmer aankomt.
✓ U dient de route zoals aangegeven d.m.v. pijlen en hekken bij het bad (en de
kleedkamers) aan te houden.
✓ Kleed u zich zo veel mogelijk thuis om.
✓ Kleding mag niet in de kleedkamers achterblijven, maar moet op de aangegeven plek
neergelegd worden in een tas! (mag ook niet meegenomen worden langs het bad of
op het bankje bij het bad worden neergelegd).
✓ Neemt u geen waardevolle spullen mee, De Spetter is niet verantwoordelijk voor
verloren/gestolen goederen.
✓ U dient na het zwemmen het zwembadterrein z.s.m. te verlaten, dan kan de
volgende groep starten.
✓ Toiletten zijn alleen voor nood open, gaat u voor het bezoek aan De Spetter thuis
naar het toilet.

* Reserveren kan tijdens de opening telefonisch 0229581866
of aan de kassa van het zwembad

