Huisregels zwembaden Borger-Odoorn B.V.
Welkom in de zwembaden van Zwembaden Borger-Odoorn B.V., om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen vestigen
wij hierbij uw aandacht op een aantal huisregels die gelden in ons zwembad.
U dient zicht te houden aan de onderstaande huisregels en als zodanig de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
.

Kinderen zonder zwemdiploma dienen verplicht zwemvleugels te dragen en worden begeleid door een persoon van
minimaal 16 jaar. Dit geldt voor zowel het ondiepe bad, diepe bad alsmede het baby/peuterbad.

.

Kinderen tot en met 7 jaar met zwemdiploma, dienen altijd te worden begeleid door een persoon van minimaal 16
jaar.

.

Banenzwemmen is bestemd voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar en in het bezit van minimaal zwemdiploma A
conform het Zwem-ABC.

.

Als drijfmiddelen zijn uitsluitend passende zwemvleugels toegestaan, drijfmiddelen zoals kurkjes, drijfpakjes etc. zijn
niet toegestaan.

.

Personen die onvoldoende zwemvaardig zijn, dit ter beoordeling van het zwembadpersoneel, kan toegang tot het
diepe bassin worden ontzegd.

.

Bij het gebruik van de glijbaan dienen de geldende regels, zie instructiebord bij de toegang van de glijbaan, in acht
worden genomen.

.

Duiken alleen toegestaan in het wedstrijdbad.

.

Hardlopen op de perrons, is niet toegestaan.

.

Meebrengen van breekbare voorwerpen, zoals glas is niet toegestaan.

.

Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan.

.

Roken is in de gehele accommodatie verboden.

.

Een Selfie Stick mag niet gebruikt worden in het zwembad, op de ligweide, op speelmaterialen, speelattributen en in
de glijbaan.

.

Fotograferen is in beperkte mate toegestaan mits het familie en of vrienden betreft. Onderwaterfotografie is
verboden.

.

De medewerkers zijn bevoegd om u aan te spreken op de overtreding van de genoemde huisregels. Bij het niet
opvolgen van de huisregels, aanwijzingen of bij een strafbare feit kunnen ze u de toegang weigeren of sommeren
om de accommodatie te verlaten.

.

Zwembaden Borger-Odoorn B.V. kan bij diefstal, verlies of beschadigingen van uw eigendommen niet aansprakelijk
worden gesteld.

.

Wanneer er een strafbaar feit wordt gepleegd, zal ten alle tijden de politie worden ingeschakeld.
Wij wensen u een prettig en veilig verblijf.
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