BEGIJNTJESBAD OVERIJSE - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
TENEINDE DE ORDE TE HANDHAVEN EN DE VEILIGHEID VAN DE BEZOEKERS TE WAARBORGEN VOLGEN HIERNA ENKELE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN.
BLOTE VOETEN ZONE

DUIKMATERIAAL

Iedereen is verplicht zich blootvoets op de perrons rond het bad te begeven en in
de blote-voetengang in de kleedkamers. Redders, toezichters, trainers, leerkrachten
L.O. en zwembadmedewerkers mogen de blote voetenzones slechts met schoeisel
betreden dat uitsluitend voorbehouden is voor zwembadgebruik en dat proper is.

Duikflessen en loodgordels worden alleen toegelaten voor duikclubs of voor eigen
activiteiten.
Zwemvliezen alleen toegelaten met toestemming van de redders i.f.v. de bezetting
Duikbrillen zijn altijd toegelaten (behalve met glazen kijkvenster).

GEDRAG IN ZWEMHAL , -BAD EN KLEEDKAMERS
Het is verboden


andere baders lastig te vallen of opzettelijk te hinderen;



het publiek lastig te vallen met zang, geschreeuw of andere vormen van lawaai;



te lopen rond het bad en in de zone bij de kleedruimtes;



te eten of te drinken in zone van de kleedkamers of zwemhal;



spelen te beoefenen welke de andere baders zouden kunnen hinderen of gevaarlijk zijn;



elkaar in het water te duwen, elkaar onder te duwen of elkaar onder water te houden;



te duiken in ondiep water (zie o.a. aanduidingsborden);



met zwembadjes in het diepe gedeelte van het bad te zwemmen;



te zwemmen met gewone kledij (lees: kledij die niet specifiek dienst doet als zwemkledij) (i.f.v. oefenen in het reddend zwemmen zonder de voorafgaande toestemming van de directie);



het is verboden om na een zwembeurt met kledij, deze in het badwater uit te wringen;



het zwemwater op welke wijze ook te bevuilen;



daden te stellen die niet stroken met de welvoeglijkheid of met de goede zeden;



de inrichting, de toestellen of het meubilair een gebruik te verlenen dat niet strookt met de oorspronkelijke bestemming ervan en deze te beschadigen door geschrift
of door bevuiling allerhande;



reddingstuigen zonder noodwendigheid aan te raken en/of te verplaatsen;



zonder toelating in de privé-lokalen (o.a.: EHBO, redderslokaal,…) te verblijven;



foto’s, opnames of andere vormen van beeldmateriaal te maken in het zwembad.

DE TOEGANG EN HET GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD

GEBRUIKSVERPLICHTINGEN IN ZWEMHAL EN KLEEDKAMERS

Wordt geweigerd indien de maximale bezettingsgraad per redder wordt bereikt.
Wordt geweigerd aan personen die een gevaar opleveren voor de veiligheid en de
gezondheid van de aanwezigen: dronkenschap, orderverstoring, huidaandoeningen
en/of andere besmettelijke ziekten of kwalen, personen die niet geheelde wonden
vertonen, personen die zich om andere redenen in een staat bevinden die hun weigering rechtvaardigt, personen die dit huishoudelijk reglement niet naleven.
Is verboden voor dieren.

De baders en begeleiders moeten zich steeds onmiddellijk schikken naar de bevelen
van de redder(s) of personen die tot toezicht aangesteld zijn.

KLEEDHOKJES

KLEEDKAMERS VOOR GROEPEN

Het is slechts toegelaten zich uit te kleden in de daartoe bestemde kleedhokjes. Men
mag er enkel de strikt noodzakelijke tijd verblijven. De deuren van de individuele
cabines moeten gesloten blijven tijdens het gebruik ervan. Men wordt verzocht de
kleedkamertjes zeer rein te houden.
Het is niet toegestaan met 2 of meerdere personen de individuele kleedhokjes te
gebruiken behalve familiecabines.
Er wordt geen kleding achtergelaten in de kleedhokjes ook niet tijdens het schoolgebruik.

Groepen, scholen en clubs gebruiken verplicht de groepscabines. Groepskabines
dienen tijdens de zwemactiviteit afgesloten te worden door een personeelslid van
de onderhoud of bewaakt door de gebruiker zeker als er kledij blijft hangen.

KINDEREN ONDER 9 JAAR

REDDERSTOEZICHT

Kinderen onder negen jaar moeten steeds vergezeld zijn van een meezwemmende
volwassene (min. 18 jaar oud) die eveneens aanwezig is in het badencomplex en
permanent toezicht uitoefent op dit kind of deze kinderen.

Het is verboden het zwembad te betreden als er geen of onvoldoende redders aanwezig zijn.

GROEPSZWEMMEN
Groepen dienen bij de aanvraag tot gebruik steeds een groepsverantwoordelijke aan
te duiden die de groep van de gebruikersrichtlijnen op de hoogte brengt en de veiligheidsvoorschriften en de orde doet naleven.

KLEEDKASTJES
Alle kledij, schoenen en persoonlijke voorwerpen worden weggeborgen in de
kleedkastjes , die ten allen tijde dienen gesloten te worden.
Er mag geen kledij achter blijven in de individuele cabines.
Er wordt een administratief/technische kost van € 10 aangerekend bij verlies van de

ROOKVERBOD
Het is verboden te roken in de zwemhal, stortbaden, kleedkamers, enz.
In een openbaar gebouw geldt trouwens een algemeen rookverbod.

SAUNA

SCHOOLZWEMMEN

Kinderen onder de 12 jaar kunnen de sauna alleen gebruiken mits begeleiding van
een volwassene.
Grondig stortbad verplicht voor de 1° saunabeurt en stortbad verplicht na saunabezoek.
Er mogen maximaal 8 personen gelijktijdig in de sauna aanwezig zijn. Eén saunabeurt duurt 15 minuten, langer gebruik gebeurt op eigen risico.
Het sauna-gebruik dient volgens de sauna-filosofie te verlopen.
De lichtsignalisatie dient gerespecteerd — groen licht voor de in en uit bewegingen,

Het schoolzwemmen maakt voorwerp uit van een afzonderlijk reglement.
Het huishoudelijk reglement blijft echter onverkort van toepassing tijdens het
schoolzwemmen.
SCHOOL-, GROEPS en CLUBZWEMMEN
Gebruik buiten het publiek zwemmen (scholen, clubs, voorbehouden groepen) kan
pas na voorafgaand akkoord met het beheersorgaan. Het toezichthoudend personeel van het beheersorgaan wordt door de directie van dit akkoord op de hoogte
gesteld.

TOEGANG TOT HET ZWEMBAD
Men moet een geldig ticket of abonnement bezitten. Dat moet getoond worden om op verzoek van het personeel van het zwembad of op verzoek van de plaatselijke politie.
SPELMATERIAAL

STORTBADEN EN VOETSPROEIERS

Het is verboden persoonlijk materiaal te gebruiken zonder voorafgaand akkoord van
de redders;
Het spelmateriaal, eigendom van het zwembad, is alleen toegelaten mits het akkoord van de redders in het kinderbad en het ondiepe gedeelte van het wedstrijdbad. Alle gebruikte materialen na gebruik op de door de redder(s) aangeduide plaats
te brengen.
Op andere plaatsen kan dit alleen voor de door het zwembad georganiseerde instuiven of andere activiteiten of bij zwembadreservaties voor groepen en dit onder duidelijke leiding en toezicht.
Het is verboden onveilige spelen te doen, of het materiaal uit het water als spelobject te gebruiken; of om eender welk materiaal naar het plafond of in het diep bad
te werpen;

Elke bader is verplicht om een stortbad te nemen en de voetsproeiers te gebruiken
vooraleer de zwemhal te betreden
Zeep en shampoo mogen alleen in de stortbadruimte gebruikt worden. Glazen of
breekbare flessen zijn niet toegelaten.

ZWEMKLEDIJ

ZWEMLESSEN

Zwembroek, badpak, bikini, en zwemshort (indien deze enkel voor het zwemmen
gebruikt wordt) zijn toegelaten indien ze vervaardigd zijn uit textielmaterie voor
zwembadgebruik.
De toegelaten zwembadkledij moet hygiënisch en zedig zijn.
De badkledij is alleen toegelaten in de stortbaden, de kleedruimtes, de zwemhal en
bijhorende gangen.
Het is verboden in de cafetaria of buiten de bad- en kleedlokalen te verblijven in
badpak .
Hiervan kan enkel afgeweken worden voor mensen met een handicap die specifieke
kledij vereist

Het is verboden georganiseerd en regelmatig zweminitiatie/zwemvervolmaking te
geven behalve door de scholen, de zwemclub of het beheersorgaan.
Privélesgeven kan alleen op aanvraag en na afsluiten van overeenkomst tussen lesgever en beheersorgaan.

TIJDSDUUR BIJ HET ZWEMMEN
Tijdens het publiek zwemmen geldt in principe geen tijdsbeperking;
Bij bepaalde omstandigheden (o.a. overbevolking, moeilijkheden, ongeval) kan er
toch beslist worden om de tijdsduur te beperken;- er worden geen nieuwe baders
meer in het zwembad toegelaten 30 minuten voor het opgegeven sluitingsuur.

ZWEMLESMATERIAAL


Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders.
Dit gebeurt alleen in het ondiepe bad behalve:



voor wat de eigen zwemlessen betreft (zowel groepslessen als individuele) ;



voor de schoolleerlingen voor zover de zwemmer(s) hiervoor voldoende zwemvaardigheid



bezitten (oordeel door de redder) en er een individueel toezicht is door de leerkracht ;



voor geoefende zwemmers tijdens clubtrainingen in hun voorbehouden ruimtes.

ZWEMZONES

WILDWATERBAAN - KREEK - BORRELPLATEN

Het is verboden te zwemmen in afgebakende zones voor zwemlessen, clubactiviteiten, enz.....
Het is verboden te spelen in zwemzones voor conditiezwemmers. Deze zones mogen alleen gebruikt worden voor conditiezwemmen (aanduidingsborden).

De ingebruikstelling/afschakeling mag alleen gebeuren door de redder of een door
de directie gemachtigd persoon.
De baan mag alleen gebruikt worden tijdens het publiek zwemmen (zie openingsuren) of tijdens speciale activiteiten op aanvraag.
Iedereen dient zijn beurt af te wachten, dusdanig dat de overige baders vrije doorgang houden duwen of baldadigheden zijn ten strengste verboden.
Wie de wildwaterbaan gebruikt moet verplicht kunnen zwemmen.
Het is verboden om kinderen die niet kunnen zwemmen mee te nemen op de
schoot van volwassenen.
De baan achteruit op de rug afdalen is verboden en het starten mag nooit rechtopstaand gebeuren.
Het uitschoppen van water of afsluiten van de spuitmonden is niet toegelaten.
Het is verboden rechtopstaand te glijden en er dient voldoende afstand tussen de
glijders te zijn.
Het blokkeren van de goot of teruglopen is ten strengste verboden.
In de baan mogen geen vreemde voorwerpen meegenomen worden. Alle voorwerpen die de baan zouden kunnen beschadigen, zoals ritssluitingen in zwempakken,
bepaalde uurwerken en ringen mogen niet gebruikt worden. Uw armbandje dient
goed aangespannen met de metalen sluiting aan de onderkant van de pols (kant
duim).
Na het landen verlaten de zwemmers onmiddellijk de afgebakende landingszone via
de trap;
Andere personen zijn in de landingszone niet toegelaten, tenzij om kinderen vanuit
de afgebakende zone te helpen verwijderen en indien men daarvoor niet voor de
glijbaanmonding staat.

EINDE VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

