1 REGLEMENT
Intern reglement Flipper Mortsel VZW (geldig vanaf : 01-09-2018)
Niet enkel om de reglementen van zwembad Den Bessem na te leven, maar ook om de orde en
veiligheid in het zwembad te waarborgen, dienen de toegetreden leden zich aan het onderstaande
reglement te houden. Bij niet naleving van dit reglement kan men uitgesloten worden uit de club,
zonder terugbetaling van het lidgeld. De medewerkers kunnen naar gelang de situatie extra
beperkingen opleggen of toelatingen geven. Wij zijn ervan overtuigd op je medewerking te kunnen
rekenen en danken je hier vriendelijk voor.
1. De lidkaart is strikt persoonlijk en moet telkens aan de kassa getoond worden. Iedereen
die het zwembad betreedt, dient verplicht lid te zijn, ook al zwemt men niet. Het zich op
bedrieglijke wijze toegang verschaffen tot de zwemhal, resulteert op zijn minst in de
onmiddellijke uitsluiting uit de club.
2. De jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap, gebeurt door het inleveren van de oude
lidkaart en de betaling van het lidgeld per overschrijving.
3. De leden staan in voor hun eigen veiligheid. De club, het bestuur, noch de medewerkers zijn
aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen. De leden worden beschermd door de
sportverzekering van de club. Elk lid aanvaardt de voorwaarden van deze verzekering.
Eventuele vrijstellingen en niet verzekerde schade zijn ten laste van het lid. Ongevallen
moeten onmiddellijk gemeld worden aan de kassa of per uitzondering via mail naar
voorzitter@flippermortsel.be (binnen de 24u).
4. Kinderen jonger dan zes jaar zijn vergezeld van een volwassene (18+) die ook lid is en
permanent toezicht houdt. Deze begeleider draagt eveneens zwemkledij.

Reglement zwembad Den Bessem
TOEGANG TOT HET ZWEMBAD
1.1 Personen die niet kunnen zwemmen begeven zich niet in het bad waar ze niet kunnen staan tenzij ze
hulpmiddelen dragen en vergezeld zijn van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht
uitoefent.
1.2 Personen met huidontstekingen, open wonden, besmettelijke ziektes, in dronken toestand of onder invloed
van drugs worden niet toegelaten
1.3 Personen met bepaalde ziektes zoals hartpatiënten, astmalijders, epilepsiepatiënten e.d. zijn verplicht, in het
belang van hun veiligheid, het personeel in te lichten over hun toestand en worden aangeraden de eventueel te
gebruiken medicatie gedurende de zwembeurt bij het personeel in bewaring te geven
1.4 Personen of groepen waarvan blijkt of verwacht wordt dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgave
van de reden de toegang tot het zwembad geweigerd worden.
1.5 Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden die in de inkomhal kunnen
wachten.
1.6 Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

ROOKVERBOD
2.1 Er geldt een algemeen rookverbod (inclusief waterpijp) in het volledige gebouw.

DE KLEEDKAMERS
3.1
3.2
3.3
3.4

Omkleden gebeurt in de voor jou aangeduide kleedcabine.
Blijf er niet langer dan nodig.
Sluit tijdens het gebruik de deuren van de kleedcabines.
Gebruik je een individuele cabine of familiecabine, dan moet je kleding, schoenen en persoonlijke voorwerpen
opbergen in een locker.
3.5 Onthoud het nummer van je locker, zo ook de code.

3.6 Groepen, scholen en clubs gebruiken altijd de groepskleedkamers. Omdat de groepskleedkamers niet op slot
kunnen, worden waardevolle spullen opgeborgen in de lockers.
3.7 Het is verboden te eten of te drinken in de kleedkamers.

AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch wat de
omgeving betreft.
4.2 Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.
4.3 Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
4.4 Het zwembad, noch zijn directie of medewerkers kunnen op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld
worden voor de sluiting van het zwembad of zelfs de ontruiming/evacuatie van het domein, om welke reden
dan ook. Enige vorm van compensatie of restitutie is uitgesloten.

HYGIENE
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

In het zwembad draag je schone zwemkleding.
Lange haren moeten opgebonden of samengebonden worden.
Zwemluiers zijn verplicht voor niet-zindelijke kinderen.
Neem verplicht een douche voor én na je zwembeurt en spoel je voeten onder de voetsproeiers.
Draag steeds maximaal bij tot een schoon gebouw en zwemwater.
Zeep en shampoo gebruik je alleen in de doucheruimte.
Rond het bad, in de blote-voetengang van de kleedkamers en op het zwemmersperron loop je blootvoets of op
propere slippers.
5.8 Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten moeten in de blootvoetse zone eveneens blootvoets
lopen of speciaal aangepast schoeisel dragen.
5.9 Het is verboden afval achter te laten, deponeer je afval of papier in de bestemde vuilnisbakken.
5.10 Plaats je rolstoel op de afgesproken plaats en vervang hem door de rolstoel van het zwembad.

VOEDING IN HET ZWEMBAD
6.1 Het is verboden het zwembad te betreden met eten en/of dranken, alsmede rugzakken en/of tassen.

ZWEMKLEDING, ZWEM- EN DUIKMATERIAAL
7.1 Onder zwemkledij wordt verstaan: voor de heren een aanspannende zwembroek of korte zwemshort (duidelijk
boven de knie en vrij van ondergoed) en voor de dames een badpak of bikini. In deze zwemkledij mogen géén
zakken en/of ritssluitingen zitten. Enige andere vormen van kledij zoals ondergoed, bermuda’s, shorts op of
onder de knie, T-shirts, kleedjes, rokjes en burkini worden niet toegestaan.
7.2 Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegestaan in het zwembad (met uitzondering van een badmuts)
Begeleiders van groepen, scholen en clubs dragen een zwemshort, T-shirt, aangepast schoeisel en een
fluohesje. Dit voor de herkenbaarheid.
7.3 Duikflessen en loodgordels worden alleen toegelaten aan duikclubs of tijdens begeleide zwemlessen.
7.4 Omdat zwemvliezen anderen kunnen hinderen moet je de redder steeds toelating vragen. Hij kijkt na of de
drukte in het zwembad dit toelaat.
7.5 Duikbrillen met kunststof glazen zijn toegelaten. Duikbrillen met glas zijn verboden tenzij met Securit beglazing.

WAT JE NIET MAG
8.1

Andere personen aanraken, lastigvallen of opzettelijk hinderen.

Gelieve eigenhandig te schrijven ‘Gelezen en akkoord’ en te ondertekenen.

Naam:
Datum:

Handtekening

