Welkom in het zwembad van Omnium sport & recreatie!
Voor een prettig en veilig bezoek hanteren we een aantal huisregels. Deze zijn voor iedereen zichtbaar bij de
ingang van het zwembad en staan op onze website. Met
het betreden van het zwembad geeft u aan zich te houden
aan deze huisregels. Bij een ernstige overtreding van de
huisregels en in geval van een strafbaar feit schakelen
wij altijd de politie in.
• Om gebruik te maken van het zwembad dient u een
geldig toegangsbewijs te hebben.
• Bezoekers mogen hun eigen veiligheid en die van
anderen niet in gevaar brengen.
• Aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te
worden.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld is niet toegestaan.
• Duiken in ondiepe baden is niet toegestaan.
• Rennen in het zwembad en spelen in de kleedruimtes
is niet toegestaan.
• Bezoekers moeten een geldige reden hebben om in de
kleedaccommodatie te zijn.
• Ongewenste intimiteiten en onzedelijk gedrag worden
in dit zwembad niet getolereerd.
• Bij ongewenst gedrag van bezoekers kan het personeel
de betreffende bezoekers uit het bad verwijderen en
hen de toegang tot het zwembad voor een bepaalde
tijd ontzeggen.

Elk verblijf in Omnium sport & recreatie is voor
eigen risico van de bezoeker. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies,
schade of diefstal van uw eigendommen of
lichamelijk letsel.
Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie
aanwezig. Dit camera- en observatiesysteem
waakt over uw en onze veiligheid.

Drugs- en alcoholgebruik is verboden.
Roken is alleen buiten het pand toegestaan op aangewezen plaatsen.
Het is niet toegestaan om personen in het zwembad
herkenbaar te fotograferen of filmen zonder
expliciete toestemming vooraf van deze personen
zelf of hun ouder/begeleider (voor personen jonger
dan 16 jaar).
Glas (glazen/flessen/etc.) is in het zwembad en de
kleedaccommodatie niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om het zwembad te betreden
met buitenschoenen. Hoesjes zijn gratis beschikbaar in de kleedaccommodatie.
Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen die
onvoldoende zwemvaardig zijn hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18
jaar of ouder. Deze begeleider moet in badkleding
zijn en zelf voldoende zwemvaardig zijn.
Douchen voor het zwemmen is verplicht.
Gebruik voor het omkleden de omkleedcabines of
de groepskleedruimtes. Er mag geen kleding in de
omkleedcabines worden achtergelaten.
Let op uw waardevolle eigendommen. Maak indien
mogelijk gebruik van kluisjes/garderobekasten en
laat uw eigendommen niet onbewaakt achter.
Zwemmen is alleen toegestaan in badkleding (ook
een boerkini is toegestaan).
Personen die een ziekte of beperking hebben
waarvoor extra toezicht of begeleiding nodig is, zijn
verplicht dit te melden aan het zwembad personeel. Het personeel kan aanvullende voorwaarden
stellen aan het gebruik van het zwembad.

Wij wensen u heel veel plezier in ons zwembad!
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