Huisregels
Het “Protocol Gedragsregels Zwembaden” is een landelijk initiatief om overlast en
agressie in zwembaden tegen te gaan. Het is de bedoeling dat alle gasten op optimale wijze
gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Om dit te kunnen waarborgen
hebben wij aanvullende huisregels opgesteld die u hieronder kunt nalezen. Met het betreden
van zwembad de Mors geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende regels. Bij het
plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Huisregels zwembad “de Mors”


Het is niet toegestaan zonder geldig toegangsbewijs in het zwemcomplex te verblijven.



Kinderen, die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A en/of jonger zijn dan 8
jaar, mogen de accommodatie alleen betreden onder begeleiding van een persoon van
18 jaar of ouder.



Geen stoelen van het terras gebruiken bij de buitenbaden, met als uitzondering
personen voor wie een stoel absoluut noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van de
medewerker.



Bezoekers die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma en zwemvaardigheid en/of in
het bezit zijn van drijf- of hulpmiddelen hebben geen toegang tot het diepe bad.



Gebruik van spelmateriaal is slechts toegestaan ter beoordeling en na toestemming
van het personeel en mogen de andere bezoekers geen overlast bezorgen.



Het gebruik van meegebrachte audioapparatuur is slechts toegestaan indien andere
bezoekers hiervan geen hinder ondervinden.



In het overdekte gedeelte van het zwembad is het nergens toegestaan om te roken.



Gebruik van drugs is niet toegestaan.



Glas is in geen enkele vorm toegestaan in de accommodatie.



Er mogen geen drink- of etenswaren in het water worden genuttigd.



Bij gebruik van de airtrampoline, waterglijbaan en/of duikplanken is het niet
toegestaan om af te wijken van de voorschriften zoals deze zijn aangegeven op de
aldaar aanwezige richtlijnen. Het betreden/gebruik van deze faciliteiten is voor eigen
risico.



Gevonden voorwerpen dienen bij de kassa te worden afgegeven.



Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw
eigendommen en lichamelijk letsel in en om het gebouw en kan als zodanig niet
aansprakelijk gesteld worden.



Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde worden opgevolgd.

Zwembad de Mors hanteert voor de accommodatie het “Protocol Gedragsregels
Zwembaden” en zal in voorkomende gevallen dit protocol overeenkomstig uitvoeren. Een
exemplaar van dit protocol ligt ter inzage bij de kassa.
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