V.Z.W. ARENDONKSE SPORTINSTELLINGEN
REGLEMENT INWENDIGE ORDE ZWEMBAD
ALGEMEEN
1/ Het personeel in het zwemcomplex staat in voor de veiligheid, de hygiëne, de orde en
de goede zeden. De aanwijzingen van het personeel moeten door de bezoekers strikt
opgevolgd worden.
Zij zorgen voor de toepassing van dit reglement en beslissen over alle aspecten van
veiligheid, hygiëne en zedelijkheid die niet in dit reglement zijn voorzien.
2/ Het maximaal aantal zwemmers is gereglementeerd volgens de Vlaremwetgeving.
.
3/ Dieren zijn in dit zwemcomplex niet toegestaan, behalve geleidehonden
tot in de inkomhal.
4/ Dit is een rookvrij gebouw.
5/ Het publiek heeft toegang tot het zwembad tijdens de vastgestelde uren.
Een half uur voor het sluitingsuur wordt men niet meer toegelaten.
Kinderen onder de 8 jaar dienen steeds vergezeld te worden van een volwassenen.
Kinderen onder de 10 jaar die niet kunnen zwemmen dienen vergezeld te worden van
een persoon van minimum 15 jaar. Deze persoon dient in het bezit te zijn van een
geldig toegangsbewijs en zwemkledij te dragen.
6/ De inrichting kan door de zwembadbeheerder tijdelijk, door de raad van bestuur
definitief gesloten worden, indien dit voor het openbaar nut of het algemeen belang
nodig blijkt, zonder dat wie dan ook aanspraak kan maken op schadevergoeding. Dit
geldt eveneens in geval van overmacht.
7/ Om gebruik te maken van het zwembad dient men in het bezit te zijn van een geldig
toegangsbewijs.
Door het nemen van een toegangsbewijs onderwerpt elke bezoeker zich
onvoorwaardelijk aan dit reglement.
8/ De directie en het personeel hebben het recht om elke persoon die een gevaar blijkt
voor de veiligheid, hygiëne en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de
instelling te verbieden. ( dronkenschap, ordeverstoring, niet naleven van dit reglement)
9/ Noch de zwembadbeheerder, noch het personeel van het zwembad kunnen
verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging , verlies of diefstal van persoonlijke
bezittingen in de gemeenschappelijke kleedruimtes achtergelaten.
10/ Het personeel is belast met de controle op en de uitvoering van dit reglement.
Iedere bezoeker is geacht het reglement te kennen en verplicht er zich toe het na te
leven door het aanvaarden van een toegangsbewijs.
Elke klacht dient aan de zwembadbeheerder overgemaakt te worden.
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11/ Het overtreden van een der artikelen van dit reglement kan aanleiding geven tot:
-onmiddellijke verwijdering uit het zwembad en de inrichting
-tijdelijk verbod het zwemcomplex te betreden
-definitieve ontzegging van de toegang tot het zwemcomplex
IN DE ZWEMHAL
12/ Om hygiënische redenen is elke zwemmer, alvorens de zwemhal te betreden,
verplicht een douche te nemen en gebruik te maken van de voetsproeiers.
13/ Aangepaste zwemkledij is verplicht. Dagdagelijkse kledij is omwille van hygiënische
redenen niet toegestaan in het zwembad.
Bij lange haren: verplicht een haarrekje of een badmuts
Toegelaten:

14/ Zeep en shampoo mogen enkel in de doucheruimte worden gebruikt.
15/ Het is de zwemmers verboden:
- om te lopen rond het zwembad
- te springen of te duiken van de hoge rand (uitgezonderd bij hoge waterstand)
- salto’s of andere gewaagde oefeningen te doen
- achteruit te duiken of achteruit te springen
- elkaar in het water te trekken of te duwen
- te eten of te drinken in en rond het zwembad
- te duiken in ondiep water
- andere baders opzettelijk te hinderen of lastig te vallen
- reddingshulpmiddelen te gebruiken als dit niet noodzakelijk is
16/ SPELMATERIAAL:
- enkel strandballen zijn toegestaan, elke andere bal is verboden
- ander spelmateriaal is verboden
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17/ ZWEMMATERIAAL:
- Beschikbaar in zwembad: aquagordels, zwemgordel, zwemplankje,
zwembandjes en babyfloat.
- Kinderen met opblaasbare armbandjes mogen in het ondiepe gedeelte in
het groot zwembad onder begeleiding van een volwassene.
- Plankjes mogen enkel in het instructiebad gebruikt worden, uitgezonderd
voor de georganiseerde zwemlessen van het zwembad.
- Zwemvliezen, paddles, snorkel, duikbril en pullboy zijn toegelaten.
- Het is verboden om eigen noodles of vlotmaterialen mee te brengen.
18/ LESGEVEN:
- In het zwembad mag er enkel les gegeven worden door gediplomeerde
zwemleraren, erkend door de zwembadbeheerder.
- Om erkend te worden dient de lesgever het aanvraagformulier in te vullen.
IN DE OMKLEEDRUIMTE
19/ Het is ten strengste verboden:
- om te eten of te drinken in de omkleedruimte
- aan de kledingrekken te hangen of te slingeren
- met schoenen de omkleedcabines te betreden
- zich om te kleden in de gang of inkomhal
20/ De omkleedkussens zijn bedoeld voor de kleinste kinderen.
21/ De groepscabines kunnen gebruikt worden door gezinnen of groepen. (Deze zijn niet
persoonlijk)
22/ De kastjes zijn bedoeld om waardevolle spullen in op te bergen. Graag gsm uitzetten
aub.

