Spelregels medisch banen zwemmen

Let op: In de zomervakantie periode van 18 juli t/m 28 juli zal er een aangepast rooster zijn, dat
wekelijks kan wijzigen. De dinsdagochtend, maandag, donderdag avond en zondag komen dan te
vervallen.

Respect en geduld
Allereerst verwachten we van iedereen dat we elkaars ruimte respecteren en geduldig wachten op
elkaar zodat iedereen veilig in het gebouw kan bewegen.

Reserveren







U dient voor deze activiteit van te voren te reserveren. Dit kan via onze web site. Het is
belangrijk dat u onderstaande richtlijnen leest voordat u komt zwemmen.
U kunt per week max 2 keer reserveren
Begeleider moet ook reserveren
Kom niet te vroeg naar het bad om drukte te vermijden
U volgt te allen tijde de instructies van de medewerkers op
Op dinsdag kan er NIET in het ondiepe worden gezwommen/geoefend

Abonnementen en betalingen.






Er kan alleen gezwommen worden als u een abonnement heeft ( geen losse kaartjes).
We hebben geen bezetting aan de balie en uw bezoek zal per week door ons worden
afgewaardeerd van uw 10 rittenkaart.
Als op uw kaart nog 2 beurten staan zullen we u een mail sturen met daarin de mogelijkheden
uw 10 rittenkaart te verlengen.
Indien u niet komt en u heeft niet afgemeld via het reserveringssysteem zal er gewoon 1 beurt
van de kaart worden afgewaardeerd
Voor de begeleider wordt er ook 1 beurt afgewaardeerd van de kaart

Bent u voor het eerst ?





U kunt dan via de hal naar de kleedkamers om u om te kleden
Geef bij de medewerker die de reserveringslijst controleert aan dat u voor het eerst bent
( dit gebeurt bij de douches )
U zult dan na het zwemmen een e-mail van ons ontvangen waarin gevraagd wordt uw
gegevens toe te sturen en het bedrag van de 10-rittenkaart over te maken.
Rekeningnummer en andere informatie zult u ontvangen in die e-mail.

Wij wensen u veel zwemplezier !

