Vrijzwemmen (Jeugd tot en met 15 jaar)
Beste bezoeker,
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 vrijzwemmen jeugd in de Vosse gelden dit zwemseizoen de volgende spelregels;
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•
•
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•
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Vrijzwemmen jeugd is mogelijk op de volgende tijden:
o Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:00 – 17:00
o Woensdag van 13:00 – 17:00
o Zaterdag en zondag van 13:00 – 16:00
o In de meivakantie is er doordeweeks vrijzwemmen van
13:00 – 17:00 en op zaterdag en zondag van 13:00 – 16:00;
Om deel te nemen aan het vrijzwemmen jeugd hoef je geen reservering te maken.
Tijdens het vrijzwemmen jeugd is er geen maximaal aantal bezoekers.
Tijdens het vrijzwemmen jeugd heb je toegang met je jeugdabonnement of met een los
kaartje.
Uitsluitend toegang voor kinderen tot en met 15 jaar.
Je kan geen gebruik maken van de kluisjes, je dient je 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.
Tussen de zwemmers onderling hoeft geen afstand gehouden te worden, echter wel tot het
personeel.
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 je om tijdens je bezoek aan de Vosse de bovenstaande spelregels
in acht te nemen.
Het personeel van de Vosse kijkt er naar uit je in het nieuwe zwemseizoen weer te mogen
begroeten!

