REGELS VOOR PUBLIEK
Algemeen
Hinderlijk gedrag ten opzichte van personeel en andere bezoekers dient achterwege te blijven.
De aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen onverwijld te worden opgevolgd.
Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.
Er mag in de gehele accommodatie niet gerookt worden. Het gebruik van ”Soft” en ”hard” drugs zijn in de gehele
accommodatie niet toegestaan.
Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven.
Medewerkers van de “De Veldkamp” kunnen in geval van verdenking verzoeken om de inhoud van tassen te
controleren. Zonodig zal de politie worden ingeschakeld.
Het is niet toegestaan met straatschoeisel de zwemzaal te betreden.
Maak voor het opbergen van uw kleding en/of waardevolle voorwerpen gebruik van de garderobekasten. Kosten € 1,(krijgt u na gebruik retour).
De bezoekers dienen het horeca gedeelte van het bad één uur na sluitingstijd te hebben verlaten.
De kleedruimten dienen na één kwartier te zijn verlaten.

In de zwemzaal
Kinderen zonder zwemdiploma mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene zwemmen. (ook als kinderen
kurkjes, bandjes, vlindertjes of andersoortige drijfmiddelen dragen).
Volwassenen die de zwemkunst niet machtig zijn mogen geen gebruik maken van het wedstrijdbassin.
Bezoekers van het zwembad mogen de zwemzaal en de wellness-faciliteiten uitsluitend betreden in gepaste badkleding.
Ouders en of verzorgers van kinderen die niet gaan zwemmen, mogen in dagelijkse kleding de zwemzaal betreden,
echter op blote voeten.
Het meebrengen van breekbare voorwerpen (bijvoorbeeld glaswerk) is niet toegestaan in de zwemzaal en in de
kleedruimten. (daar waar dit gevaar oplevert voor anderen).
Indien de beweegbare bodem omhoog of omlaag gaat en het alarmsignaal gaat mogen er geen zwemmers in het
wedstrijdbad.
Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is toegestaan in de binnenaccommodaties maar niet op het ” natte
terras” bij de horeca.
Het is verboden consumpties te nuttigen in de zonnebank ruimten, in het turks stoombad en in het water of op de badrand.

Bezoekers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens het
management, uit het zwembad worden verwijderd zonder restitutie van toegangsgelden.

