Intern reglement
sport- en zwemcomplex“ Ter Wallen” Merelbeke(1/1/2019)
Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in het
sport- en zwemcomplex “Ter Wallen” te waarborgen met als doel iedereen
een aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle bezoekers. Door
de aankoop van een ticket of een abonnement, aanvaard je de verplichting
alle aanwijzingen en voorschriften ervan op te volgen.
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Toegang tot gemeentelijk zwembad “Ter Wallen”
Hou je ticket bij, het personeel kan erom vragen.
Je abonnement is strikt persoonlijk.
Scholen / clubs / voorbehouden groepen moeten een voorafgaand
akkoord hebben met de afdeling sport en recreatie.
Kinderen jonger dan 10 jaar zijn vergezeld van een meezwemmende
volwassene(+18) die permanent toezicht uitoefent op zijn kind(eren).
Personen die niet kunnen zwemmen, in een diep gedeelte van het sportof recreatiebad, zijn vergezeld van een meezwemmende volwassene
(+18) die permanent toezicht uitoefent.
Personen met huidontstekingen, open wonden, besmettelijke ziektes, in
dronken toestand of onder invloed van drugs worden niet toegelaten.
Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van
blindengeleidehonden die in de inkomhal kunnen wachten.
Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
Tijdsduur voor het zwemmen
Een ticket is geldig zolang het bad ononderbroken open is.
Het ticket vervalt wanneer u het zwembad verlaat.
Vanaf 30 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe baders in het
zwembad meer toegelaten.
Op het sluitingsuur moeten de bezoekers de zwemhal verlaten. 15
minuten na het sluitingsuur moeten zij ook de kleedruimtes verlaten.

3. Algemeen toezicht
 Ons personeel ziet toe op de naleving van dit reglement. Je dient hun
aanwijzingen onmiddellijk op te volgen.
 Elke groep moet een begeleider aanduiden die de groepsleden van dit
reglement op de hoogte brengt en de veiligheidsvoorschriften en de
orde doet naleven. Ze houden als verantwoordelijke toezicht op de
activiteiten van hun groep.
 Heeft u een aandoening waardoor het zwemmen bemoeilijkt wordt,
vertel het dan bij aankomst aan een redder.
 De redder is bij machte om mensen die brutaal, gevaarlijk, handtastelijk
zijn of de veiligheid en hygiëne in gevaar brengen, terecht te wijzen.
4. Aansprakelijkheid
 Bij diefstal, beschadiging of verlies van bezittingen van de bezoekers kan
niemand van het gemeentebestuur of van het personeel van de afdeling
sport en recreatie verantwoordelijk worden gesteld.
 Voertuigen moeten op de voorziene parkeer- en stelplaatsen
achtergelaten worden. Iedereen dient de nodige voorzorgen te nemen
om beschadiging en ontvreemding te vermijden.
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Wat mag er niet in het zwembad:
andere personen lastig vallen ;
gevaarlijk spelen;
lopen;
elkaar in het water duwen of onder water houden;
je onzedelijk of onbeleefd gedragen;
het zwembad beschadigen of bevuilen;
reddingsmateriaal zonder noodzaak aanraken of verplaatsen;
zonder begeleiding met zwembandjes zwemmen waar je niet kan staan;
geluidsapparatuur meebrengen, fotograferen en/of filmen in de
zwemhal (tenzij mits toestemming van de afdeling sport en recreatie);
zonder toestemming van de afdeling sport en recreatie publicaties
afficheren in het gebouw;
gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen in de kleedkamers of zwembad
meenemen;
kastjes langer dan een dag in gebruik nemen;
onderwater blijven op één ademteug (apnea) niet alleen oefenen;

6. Sauna
Gebruikersreglement:
 Verplicht te douchen voor en na gebruik van de sauna.
 Gebruik van een handdoek op de banken.
 Geen vloeistoffen of andere producten op het verwarmingselement
aan te brengen.
 Kinderen jonger dan 13 jaar moeten altijd onder begeleiding van
een volwassen zijn.
 Respecteer de stilte van anderen.
 Maximum 8 personen.

 Bij misbruik wordt men aansprakelijk gesteld.
 Zwemkledij te dragen
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Hygiëne
In het zwembad draag je propere zwemkledij.
Zwemluiers zijn verplicht voor baby’s.
Neem een douche en spoel je voeten voor je zwembeurt en na elk
toiletbezoek.
Neem een koude en/of warme douche na elke saunabeurt.
Rond het bad, in de natte zone van de kleedkamers, loop je blootsvoets.

8. Voeding in het zwembad
 Eten en drinken in de zwemhal, in de sauna, in de kleedkamers is
verboden, met uitzondering van water in plastic flessen.
 Kauwgom is verboden in het zwembad.
9. Zwemkleding, zwem- en duikmateriaal
 Onder zwemkledij wordt verstaan aansluitende kledij gemaakt uit
zwembadstof. In deze zwemkledij mogen geen zakken en/of
ritssluitingen zijn. Enige andere vorm van kledij zoals ondergoed,
bermuda’s, shorts, T-shirts, worden om hygiënische/ecologische
redenen niet toegestaan. Uitzonderingen voor sporttechnische en/of
medische redenen kunnen worden toegestaan.
 Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegestaan in het zwembad
(met uitzondering van een badmuts).
 Begeleiders van groepen, scholen en clubs dragen een zwemshort, Tshirt, aangepast schoeisel.
 Duikflessen en loodgordels worden alleen toegelaten aan duikclubs.
 Opblaasbare ballen zijn enkel toegestaan in het peuterbad en
recreatiebad.
 Enkel duikbrillen met kunststof glazen of Securit glazen zijn toegelaten.
 Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de
redders.
 Zwemvliezen zijn te gebruiken in het sportbad met voorafgaand akkoord
van de redders.
 Gebruik van een mono-vin is niet toegelaten.
 Bepaalde baden of zwemzones kunnen afgesloten worden voor aparte
activiteiten. Ze zijn dan niet toegankelijk voor de andere zwemmers.
10. School- en clubzwemmen

Dit intern reglement geldt ook tijdens het school- en clubzwemmen.

Voor het school- en clubzwemmen kunnen aanvullende afspraken
gemaakt worden.
11. Sport - en spel
 Duiken mag alleen in de diepe zone van het sportbad (diepte min.
1,40m)

Verboden om te springen en te klimmen op de muren van het recreatie
bad.
 Wanneer er een school in het recreatiebad aanwezig is, worden de
recreatieve elementen niet aangezet.
 De landingszone van de glijbaan zo snel mogelijk verlaten.
 Privé lesgevers moeten voldoen aan de opgelegde criteria en de
schriftelijke toestemming krijgen van de zwembadbeheerder om te
mogen lesgeven.
12. Whirlpools/ Stoombaden
 Dienen geactiveerd te worden door het inwerpen van muntstukken.
 Het is verboden zeep en/of shampoo te gebruiken.
13. Rookverbod
 Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige gebouw.
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Klachten
via de meldingskaart in het gemeentelijke informatieblad
bij de dienst sport en recreatie
via e-mail naar zwembad@merelbeke.be

15. Sancties
Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan leiden tot een
tijdelijke of definitieve beëindiging van de toegang en het gebruik van het
sport- en zwemcomplex ‘Ter Wallen’, zonder enige ingebrekestelling en
zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

