Wij heten je van harte welkom in zwembad Schoonenburg en Sporthal
de Klipper. Om jouw bezoek en dat van onze overige gasten zo veilig en
aangenaam mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal voorwaarden verbonden aan het bezoek aan onze accommodaties. Door gebruik
te maken van onze accommodaties of een abonnement aan te schaffen
geef je aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. De aanvrager van
een gezinsabonnement zorgt ervoor dat de overige gezinsleden van deze
voorwaarden op de hoogte zijn.

•

•
•
•
•
•
•

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel opgelopen
gedurende het verblijf in de accommodaties. Dat geldt ook voor schade
aan, of verlies van, meegebrachte goederen. Er zijn geen kluisjes aanwezig om waardevolle spullen in op te bergen. Je kunt geen spullen in
bewaring geven bij onze medewerkers.
Onze medewerkers doen er alles aan om jou en de overige gasten zo
gastvrij mogelijk te ontvangen en te begeleiden tijdens het bezoek. Volg
aanwijzingen van onze medewerkers daarom altijd en onmiddellijk op.
In het uiterste geval kan de toegang tot onze accommodatie ontzegd
worden.
Jouw entreebewijs is jouw paspoort tot onze accommodatie. Zorg dat je
het altijd op verzoek van onze medewerkers kunt tonen.
Voor jouw veiligheid en dat van anderen mogen er alleen onbreekbare
spullen, zoals plastic bekers, meegenomen worden naar plaatsen waar
dit gevaar oplevert.
Gebruik en/of verhandelen van (soft)drugs en andere geestverruimende
middelen is niet toegestaan.
Alleen gecertificeerde hulp- en blindengeleidehonden zijn, vanwege
veiligheid en hygiëne, toegestaan in onze accommodatie.
Mocht je onverhoopt schade of vervuiling hebben toegebracht aan onze
spullen, meld dit dan aan onze medewerkers. Opzettelijk veroorzaakte
schade of vervuiling wordt verhaald op de veroorzaker.
Wij maken video-opnamen die een bepaalde tijd worden bewaard, volgens het privacybeleid, zodat wij bij een eventuele calamiteit de opgenomen beelden kunnen gebruiken als bewijs of voor nadere informatie.

SPORTFONDSEN

•

NIEUW-LEKKERLAND

Toegangsvoorwaarden

•
•

Wij willen je graag persoonlijk ontvangen. Het is daarom niet toegestaan
gezichtsbedekkende kleding te dragen. Dat geldt ook voor een helm.
Ook bezoekers van onze accommodaties maken foto- of videobeelden.
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het op enigerlei
publiceren of vertonen van door bezoekers gemaakte foto- of videobeelden.
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Extra informatie voor gebruik van ons zwembad:
• De zwembaden in onze regio maken gebruik van het ‘Protocol Vrolijk en
Veilig’. Wij ook. Dit protocol zorgt er samen met deze voorwaarden voor
dat zwemmen veilig en gezellig blijft.
• Zwemmen is voor iedereen. Kinderen zonder zwemdiploma hebben,
vanwege de veiligheid, alleen toegang tot ons zwembad onder begeleiding van een volwassene van 18 jaar of ouder die voldoende zwemvaardig is. Per volwassene max. 2 kinderen zonder diploma. Kinderen vanaf
10 jaar, die in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben zelfstandig
toegang.
• In ons zwembad is het dragen van zwemkleding verplicht. Zwemkleding bestaat uit stof dat geen water opneemt en nauw aansluit op het
lichaam.
• Om het zwemwater zo fris mogelijk te houden vragen wij je te douchen
voor het zwemmen.
• Kinderen zonder zwemdiploma, die zelfstandig onder toezicht van hun
begeleider zwemmen, moeten zwemvleugels dragen, zodat ze veilig
kunnen zwemmen en spelen.
• Zonder zwemdiploma mag je vanwege jouw veiligheid alleen gebruik
maken van het ondiepe, 0.40 meter, bassin.
• Duiken in ondiep water is gevaarlijk. Duik daarom alleen in het water op
plaatsen waar staat aangegeven dat dit mag.
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Extra informatie voor het gebruik van onze sporthal en spiegelzaal:
•
•
•

Voor de veiligheid van onze gebruikers is alleen onbreekbaar materiaal,
zoals plastic bekers toegestaan in onze sportzalen, dus geen glaswerk.
Om de zalen zo netjes mogelijk te houden dien je schone sportschoenen
te gebruiken die een zool hebben die niet afgeeft op onze vloeren.
Moedig als publiek opbouwend en positief aan.
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