Huisregels Amerpoort
Wij zijn blij dat wij gebruik mogen maken van het zwembad van Amerpoort. Samen met de
Amerpoort hebben wij enkele huisregels opgesteld. Deze regels zijn voor jullie kinderen
van belang om de zwemlessen op een fijne manier te kunnen volgen. Daarnaast zijn deze
regels bedoeld om de medewerkers en de bewoners van de Amerpoort niet tot last te zijn.
Wij rekenen hierbij dan ook op uw medewerking.

- Parkeren is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. De wegen dienen geheel vrij te
worden gelaten om het verkeer op de Amerpoort vrij baan te geven.
- Op het terrein mag u maximaal 15 km per uur rijden! Dit voor de veiligheid van de bewoners van
Amerpoort.
- In het zwemgedeelte mag u enkel op (door u meegenomen) slippers of blote voeten betreden. U
mag uw schoenen in de gang laten staan.
- Graag in de kleedkamer de vloer vrijhouden, spullen mogen op de bankjes of aan de rekken
gehangen worden.
- Er mag door meegekomen kinderen geen gebruik worden gemaakt van het ondiepe zwembad. Dit
verstoort namelijk de zwemles die op dat moment aan de gang is.
- U mag altijd meekijken met de zwemles, dat mag vanaf de hiervoor bestemde bankjes. Daarnaast
hebben wij een ruimte beschikbaar gemaakt waar u kunt genieten van een kopje koffie.
- In het zwembad mag u geen consumpties nuttigen. Dit mag wel in de koffieruimte.
- Laat uw kinderen voor het begin van de zwemles naar de WC gaan.
- Heeft uw kind lang haar? Graag elastiekjes gebruiken zonder metalen, dit laat namelijk roest los op
de bodem van het zwembad.
- Voor de zwemles de pleisters van de huid verwijderen, deze laten namelijk los in het water.
- Wanneer het warm is mogen de nooddeuren van het zwembad mogen enkel geopend worden door
de medewerkers van Zwemschool Snorkeltje.

Met hartelijke groet,

Team Zwemschool Snorkeltje

