Huisregels zwemlessen Oerbron

Voor ieders veiligheid, de goede orde en vanuit hygiënisch oogpunt hebben het zwembad en de Oerbron een
aantal regels opgesteld over het reilen en zeilen in en rond het zwembad. U bent verplicht zich aan deze
regels te houden en de aanwijzingen van docenten op te volgen. Voor de nieuwe cursisten maar zeker ook
mensen die al langer bij ons zwemmen hier de belangrijkste regels in het kort:

 Algemeen
o

Het betreden van het zwembad en het deelnemen aan de lessen geschiedt op eigen risico.
De Oerbron kan op geen enkele wij aansprakelijk gesteld worden betreffende schade
(vermissing, diefstal e.d) of letsel opgelopen in of rondom kleedkamers en zwembad

o

Ouders kunnen bij het Ouder en kind zwemmen 5 minuten voor en 5 minuten na de les
zwemmen. Niet eerder en niet later!

 Reade
o

Bakfietsen moeten in de parkeergarage gestald worden.

o

Ouders dienen toezicht te houden op hun kind(eren). Dus jongere kinderen die komen kijken
aan de hand houden

o

Het is verboden het zwembad en kleedkamers met schoenen te betreden. Graag deze buiten
de kleedkamers op de gang uit doen

o

Er mag niet gegeten worden in het zwembad, de kleedkamers en de gangen.

o

Omkleden in de kleedkamers.

o

Luiers in de afvalbakken en niet in de wasmanden

o

Geen handdoeken en zwemkleding van het zwembad gebruiken

o

In de wc's handen rode touwtjes. Daar moet u of uw kind niet aan trekken want dat is het
alarm

o

Waardevolle spullen kunt u wegsluiten in een kluisje. Daar gaat een muntstuk in van € 0.50
of € 1.00 die u bij het legen van het kluisje weer terug krijgt

o

Voor het zwemmen is het verplicht om even te douchen.

o

Na het zwemmen even afdouchen. Gebruik van shampoo en zeep onder de douches in het
zwembad is niet toegestaan in verband met gladde vloeren.

o

Er zijn afspraken met de andere huurders in het zwembad. Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling dat cursisten het zwembad ingaan terwijl de andere huurder nog les geeft!

Weet u niet precies wat de afspraken zijn dan belt U met het kantoor of vraagt het aan de docente die les
geeft.

 De Werf
o

Ouders dienen toezicht te houden op hun kind(eren). Dus jongere kinderen die komen kijken
aan de hand houden

o

Het is verboden het zwembad en kleedkamers met schoenen te betreden. Graag deze buiten
de kleedkamers op de gang uit doen.

o

Er mag niet gegeten worden in het zwembad, de kleedkamers en de gangen.

o

Omkleden in de kleedkamers.

o

Geen handdoeken en zwemkleding van het zwembad gebruiken.

o

Waardevolle spullen kunt u meenemen het zwembad in. De Werf heeft geen kluisjes
beschikbaar

o

Voor het zwemmen is het verplicht om samen even te douchen.

o

Na het zwemmen even afdouchen. Gebruik van shampoo en zeep onder de douches in het
zwembad is niet toegestaan in verband met gladde vloeren.

o

Er zijn afspraken met de andere huurders in het zwembad. Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling dat cursisten het zwembad ingaan terwijl de andere huurder nog les geeft!

Weet u niet precies wat de afspraken zijn dan belt U met het kantoor of vraagt het aan de docente die les
geeft.
 Het De Mirandabad
o

Ouders dienen toezicht te houden op hun kind(eren). Dus jongere kinderen die komen kijken
aan de hand houden

o

Het is verboden het zwembad en kleedkamers met schoenen te betreden. Graag deze buiten
de kleedkamers op de gang uit doen.

o

Er mag niet gegeten worden in het zwembad, de kleedkamers en de gangen.

o

Omkleden in de kleedkamers.

o

Geen handdoeken en zwemkleding van het zwembad gebruiken.

o

Waardevolle spullen kunt u wegsluiten in een kluisje. Daar gaat een muntstuk in van € 0.50
die u bij het legen van het kluisje weer terug krijgt

o

Voor het zwemmen is het verplicht om samen even te douchen.

o

Na het zwemmen even afdouchen. Gebruik van shampoo en zeep onder de douches in het
zwembad is niet toegestaan in verband met gladde vloeren.

o

Er zijn afspraken met de andere huurders in het zwembad. Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling dat cursisten het zwembad ingaan terwijl de andere huurder nog les geeft!

Weet u niet precies wat de afspraken zijn dan belt U met het kantoor of vraagt het aan de docente die les
geeft.

