Protocol vrij zwemmen voor iedereen
➢ Houd u 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.
➢ Houd u 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 die opgelegd worden bij niet naleven van onze regels, worden
doorberekend aan de bezoeker.
✓ REGISTRATIE VERPLICHT!!! Neem bij elke bezoek aan het zwembad een briefje mee
waarop je naam, telefoon en emailadres staat. Als u met een gezin komt is 1 briefje
voldoende met daarop het aantal personen. Deze registratie is verplicht i.v.m.
eventuele uitbraak van het Coronavirus.
✓ Vrij zwemmen op:
maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur, mits de kassa bemand is.
dinsdag, donderdag, zaterdag, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur.
Tussen 12.00 en 13.30 uur alleen in het ondiepe, daarna in het hele bad.
✓ Houd de route zoals aangegeven d.m.v. pijlen en hekken bij het bad (en de
kleedkamers) aan.
✓ Trek thuis alvast je zwemkleding aan.
✓ Er kan niet gedoucht worden op het zwembad, dus van tevoren thuis douchen.
✓ 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).
✓ Neem geen waardevolle spullen mee, De Spetter is niet verantwoordelijk voor
verloren/gestolen goederen.
✓ De kiosk is open met beperkt assortiment.
✓ Er is geen prullenbak aanwezig bij het bad, graag afval zelf mee naar huis nemen.

