XL Gym Zele
Oprichting 1900

Maatregelen en afspraken
Het is elke ouder vrij om hun kind naar de trainingen te sturen !!
Afspraken voor de gymnasten:
- voor +12 jarigen: Zorg te allen tijde voor een minimum afstand van 1.5 meter en raak elkaar niet
aan.
- voor - 12 jarigen is er geen social distance
- Hygiëne: was/ontsmet je handen voor en na de training en voorzie je eigen handgel. (raak je
gezicht niet aan)
- Aanwezigheid: Kom op tijd en ga na de training meteen naar huis. Er worden geen ouders en
toeschouwers toegelaten.
- kom in de correcte sportkledij, je kan ter plaatse niet omkleden. De kleedkamers blijven
gesloten
- ben je ziek (geweest) of behoor je tot de risicogroep, blijf thuis.
- breng je eigen materiaal mee en voorzie de nodige markering hiervoor.

Bijkomende afspraken:
- De ingang van de sporthal is enkel te gebruiken als ingang en de zijuitgang is enkel te
gebruiken als uitgang. De gemeente zorgt voor een duidelijk circulatieplan.
- +12 jarige sporters zijn verplicht een mondmasker te dragen bij het betreden van het
sportcomplex en verlaten van het sportcomplex.
- handgel zal door de gemeente voorzien worden bij hen binnen- en buitengaan van het complex
- De gymnasten melden zich aan bij de toezichthouder van de club. Coaches ontvangen de
gymnasten in de inkomhal van de sporthal, ouders mogen NIET binnen.
- De gymnasten kunnen hun schoenen plaatsen in het inkomgedeelte van de Gymhal. vandaar
gaat het verder op strandsloefjes of gymsloefjes. (niet blootsvoets)
- Wissel van groepen zal worden aangehouden met een tijdsframe van 10min. Indien blijkt dat dit
niet voldoende is, zal dit worden aangepast na evaluatie.
- De communicatie betreft hygiëne zal door de gemeente voorzien worden door middel van
affiches.
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