Banenzwemmen De Vosse
Beste banenzwemmer,
We gaan weer beginnen! Vanaf zaterdag 24 april opent de Vosse haar deuren voor een nieuw
zwemseizoen. Dit zwemseizoen gaan wij in eerste instantie starten met banenzwemmen en
vrijzwemmen (Jeugd tot en met 15 jaar).
Net zoals vorig jaar gaan we open onder bijzondere omstandigheden. Het bezoek zal ook
grotendeels verlopen zoals vorig jaar.
Voor het banenzwemmen in de Vosse gelden dit zwemseizoen de volgende spelregels;
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•
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Banenzwemmen is mogelijk op de volgende tijden:
o Maandag, dinsdag en donderdag van 07:00 – 11:00 en 17:00
– 20:00
o Woensdag en vrijdag van 07:00 – 11:00 en 17:00 – 19:00;
o Zaterdag en zondag van 10:00 – 13:00
Om deel te nemen aan het banenzwemmen is het maken van een reservering verplicht!
Zonder reservering kunnen wij je helaas geen toegang geven tot het zwembad. Omdat dit
een eis is om open te mogen en open te blijven zullen wij hier streng op controleren;
Tijdens het banenzwemmen kunnen er 40 personen tegelijkertijd zwemmen. Tijdens de
zwemlessen is dat teruggebracht naar 35 omdat er dan een baan vervalt voor het
banenzwemmen;
Je kunt geen gebruik maken van de kluisjes, je dient jouw spullen mee te nemen naar het
bad. Wij zorgen voor een overdekte plek waar je jouw spullen neer kunt leggen;
Je dient je zwemkleding onder je kleding aan te trekken. Bij binnenkomst in de
accommodatie kan er geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Na het
banenzwemmen is dit wel mogelijk;
Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van uw medebezoekers, zowel op de kant als in het
water;
Tijdens het banenzwemmen kan er niet naast elkaar gezwommen worden, enkel achter
elkaar;
Houdt je aan de aangegeven looproutes, deze zijn aangegeven door middel van stickers op
de grond;
Volg de aanwijzingen van het personeel ten alle tijden op.

Wij doen een dringend beroep op iedereen om tijdens uw bezoek aan de Vosse de bovenstaande
spelregels in acht te nemen. Besef dat wij enkel open mogen wanneer wij deze regels opvolgen. Ons
personeel heeft voert deze regels ook enkel uit en heeft deze niet bedacht. Bij voorbaat bedankt
voor jouw begrip hiervoor.
Hoe te reserveren?
Voor het maken van een reservering ga je naar https://106webshop.nexusportal.nl. Een instructie
voor het maken van een reservering vindt je op www.devosse.nl.
Het personeel van de Vosse kijkt er naar uit je in het nieuwe zwemseizoen weer te mogen
begroeten!

