Het is de bedoeling dat alle bezoekers aan De Spettertuin op een veilige en plezierige manier
kunnen genieten van ons zwembad. Daarom zijn er enkele duidelijke (spel)regels:
-

Elk bezoek aan ons zwembad vindt geheel voor eigen risico en/of dat van de ouders plaats.
De Spettertuin is nadrukkelijk géén vorm van buitenschoolse opvang!
Toegang alleen op vertoon van een origineel en geldig abonnement.
Bij constatering van fraude met een abonnement wordt dit abonnement ingenomen.
Wie zich zonder geldig toegangsbewijs op het terrein van De Spettertuin bevindt kan de
toegang tot het zwembad worden ontzegd.
Alle kinderen tot 7 jaar en kinderen zonder een geldig diploma hebben alleen toegang tot De
Spettertuin onder begeleiding en volledige verantwoordelijkheid van een persoon van 18 jaar
of ouder in het bezit van een zwemdiploma.
Bij het ondiepe bad is officieel toezicht wettelijk niet verplicht en ook niet aanwezig.
Gebruikers en/of begeleiders zijn zelf geheel verantwoordelijk voor de (eigen) veiligheid.
Kinderen zonder A-diploma (ongeacht de leeftijd) mogen alleen onder begeleiding en
verantwoording van een persoon van 18 jaar of ouder met zwemdiploma in het diepe bad.
Huisdieren worden niet toegelaten.
Het bestuur van Zwembadvereniging “De Spettertuin” is niet aansprakelijk voor diefstal,
verlies/beschadiging van eigendommen en/of ongevallen in en om het zwembad.
Voor schade aan zwembadeigendommen zal de veroorzaker aansprakelijk gesteld worden.
Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers en/of
zwembadpersoneel wordt niet geaccepteerd.
Bij diefstal, drugsgebruik/-handel, opzettelijke vernieling, agressief en/of onzedelijk gedrag
wordt direct de politie ingeschakeld.
Het is verboden om glas- en/of breekbare voorwerpen mee te nemen naar het zwembad.
Laat kleding niet in de kleedhokjes hangen en laat waardevolle zaken thuis.
Gevonden voorwerpen worden tot het eind van het seizoen bewaard en kunnen bij de
kassa worden afgehaald.
Het is niet toegestaan om te spelen of zich onnodig op te houden in/rond de kleedruimtes.
Het is niet toegestaan rond de baden of op de rand van het diepe bad te rennen.
Het dragen van andere kleding dan badkleding in het water is verboden.
De glijbaan mag alleen zittend met de voeten naar voren gebruikt worden.
Duiken is alleen toegestaan in het allerdiepste gedeelte van het diepe bad.
Roken is op het terrein van De Spettertuin nergens toegestaan.
Eten en drinken is alleen toegestaan op het terras en de ligweide.
Het meenemen en/of nuttigen van alcoholische dranken is verboden.
Afval dient in de daarvoor bestemde bakken achtergelaten te worden.
De speelattributen blijven in het bad, de stoelen en parasols op het terras.
Het gebruik van de aanwezige speeltoestellen is geheel op eigen risico.
Balspelen zijn alleen toegestaan wanneer ze geen overlast voor andere bezoekers of
schade kunnen veroorzaken, dit ter beoordeling van het zwembadpersoneel.
De hoofdingang en de poort naar de ligweide dienen beide vrij te blijven voor hulpdiensten.
Bezoekers die zich niet aan bovenstaande regels houden of zich anderszins hinderlijk gedragen,
kan door het zwembadpersoneel onmiddellijk de toegang tot het zwembad worden ontzegd. Bij
herhaling kan het bestuur besluiten tot een maatregel van langere duur.
Bij onheus bejegenen en/of lastigvallen van het zwembadpersoneel volgt altijd een
ontzegging van de toegang voor de rest van het seizoen en/of volgend(e) seizoen(en).
Bezoekers zijn te allen tijde verplicht onmiddellijk de instructies van het aanwezige
zwembadpersoneel op te volgen.
Het is niet toegestaan om expliciete foto’s van bezoekers te nemen en/of te delen op
sociale media zonder nadrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie.

