Huisregels JipClub
Algemeen
•
•
•
•
•

Deze huisregels gelden voor de JipVip en de ouder(s)* bij elk bezoek aan de accommodatie.
Daarnaast gelden de algemene huisregels van het zwembad die o.a. in de kleedruimte aan de wand hangen.
Volg de adviezen van de instructeurs op.
Tips en kritiek helpen ons om tot een optimaal product te komen. Bij de receptie kunt u hiervoor een formulier
krijgen. Als het formulier helemaal is ingevuld, dan ontvangt u van ons een reactie.
De Sportfondsen accommodaties zijn rookvrij.

Lidmaatschap
•

Toegang alleen op vertoon van een geldige JipVip kaart.

Eigendommen
•
•
•

Laat geen kleding of waardevolle zaken achter in de kleedkamers; gebruik een kledingkluisje.
Het dragen van sieraden tijdens de zwemles is niet toegestaan.
Gevonden voorwerpen geven wij af bij de receptie.

Kleding
•
•

Tijdens de zwemles is het dragen van zwemkleding verplicht.
Elke 1e les van de maand wordt er met kleding gezwommen.

Hygiëne
•
•
•

Een JipVip gaat voorafgaand aan de les altijd naar het toilet en onder de douche.
Voor en tijdens de les mag de JipVip geen snoepgoed in de mond hebben.
Het betreden van de zwemzaal is alleen toegestaan op blote voeten, slippers of met blauwe overschoenen. De
blauwe overschoenen zijn tegen betaling verkrijgbaar.

Zwemveiligheid
•
•
•
•
•

De ouder geeft eventuele medische klachten van de JipVip direct door aan de coördinator of de instructeur van
de JipClub.
Als de JipVip voor de eerste keer deelneemt aan de zwemles dan geeft de ouder dit door aan de
receptiemedewerker.
Ouders begeleiden de JipVip tot aan de doucheruimte.
Bij de 1e les mogen de ouders de kinderen (max. 15 min.) in de zwemzaal begeleiden.
Medewerkers van Sportfondsen brengen de JipVip na de les terug naar de doucheruimte waar de ouder hem of
haar ‘opvangt’.

Vrij zwemmen
•
•

De JipVip wordt tijdens het vrij zwemmen begeleid door een volwassene in badkleding.
De JipVip draagt tijdens het vrij zwemmen zwembandjes zolang hij/zij niet in het bezit is van het A-diploma.

Huisregels
•
•

Deze huisregels maken onderdeel uit van de afspraken over het lidmaatschap van de JipClub.
Sportfondsen behoudt zich het recht voor de huisregels aan te passen.

* (lees ook verzorger of begeleider)

Sportcomplex de Sporthoeve is onderdeel van Sportfondsen Haarlemmermeer B.V.
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