Gedragsregels Beachvolley Eindhoven in verband met Corona
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Bij ziekteverschijnselen blijf je thuis. Dat geldt voor trainers en sporters en ook als
iemand in je huis ziek is.
Kleedkamers mogen niet worden gebruikt, iedereen moet dus in sportkleding naar de
beachbak komen en naar huis gaan.
Toilet in de scheidsrechterruimte voor de kleedkamers kan worden gebruikt. (gevraagd
wordt zoveel mogelijk thuis naar toilet te gaan)
Het is toegestaan om naast de sporthal te parkeren. Het is wel handig als er in verband
met 1,5 meter regel een paar vakken vrij worden gehouden. Ouders wordt gevraagd
zoveel mogelijk hun kinderen af te zetten en het sportpark te verlaten. Waar dit in
verband met de leeftijd van de kinderen niet mogelijk is, vragen we hen vooraf via mail
contact op te nemen om in overleg tot een oplossing te komen.
Te allen tijden moeten personen boven 18 jaar 1,5 meter afstand bewaren.
Het pad tussen de hockeyvelden en de beachbak mag als doorgang niet worden gebruikt.
In verband met ruimte om de beachbak, moet iedereen het sportpark betreden en
verlaten via de ingang aan de Vijfkamplaan. Dit geldt voor voetgangers, (brom)fietsers
en automobilisten.
Kinderen moeten 1,5 meter afstand houden van de trainers/vrijwilligers.
Kinderen mogen 10 minuten voor aanvang van de training het sportpark betreden en
moeten direct na afloop van de training het sportpark verlaten.
Voor en na de training/het toernooi verplicht handen wassen (bij voorkeur thuis ivm de
beschikbare capaciteit bij de beachbak).
Iedereen brengt een eigen drinkfles mee.
Ouders moeten bovenstaande gedragsregels met hun kind bespreken.
We verkopen geen drank of andere versnaperingen. Water is wel beschikbaar.
Iedereen is verplicht om de aanwijzingen van de ‘corona-steward’ op te volgen.
Iedereen moet na het verlaten van het sportpark de nationaal geldende Corona regels
naleven.
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Bij ziekteverschijnselen blijf je thuis. Dat geldt voor trainers en sporters en ook als
iemand in je huis ziek is.
Deelname is op eigen risico.
Kleedkamers mogen niet worden gebruikt, iedereen moet dus in sportkleding naar de
beachbak komen en naar huis gaan.
Toilet in de scheidsrechterruimte voor de kleedkamers kan worden gebruikt. (gevraagd
wordt zoveel mogelijk thuis naar toilet te gaan)
Het is toegestaan om naast de sporthal te parkeren. Het is wel handig als er in verband
met 1,5 meter regel een paar vakken vrij worden gehouden. Ouders wordt gevraagd
zoveel mogelijk hun kinderen af te zetten en het sportpark te verlaten.
Te allen tijden moeten personen boven 18 jaar 1,5 meter afstand bewaren.
Het pad tussen de hockeyvelden en de beachbak mag niet als doorgang worden gebruikt.
In verband met ruimte om de beachbak, moet iedereen het sportpark betreden en
verlaten via de ingang aan de Vijfkamplaan. Dit geldt voor voetgangers, (brom)fietsers
en automobilisten.
Jeugd/volwassenen moet te allen tijden 1,5 meter afstand houden van de
trainers/vrijwilligers.
Jeugd/volwassenen moet te allen tijden 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Jeugd/volwassenen mag 10 minuten voor aanvang van de training het sportpark
betreden en moet direct na afloop van de training het sportpark verlaten.
Voor en na de training/het toernooi verplicht handen wassen (bij voorkeur thuis ivm de
beschikbare capaciteit bij de beachbak).
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Iedereen brengt een eigen drinkfles mee.
Ouders moeten bovenstaande gedragsregels met hun jeugd bespreken.
We verkopen geen drank of andere versnaperingen. Water is wel beschikbaar.
Iedereen moet na het verlaten van het sportpark de nationaal geldende Corona regels
naleven.
We doen het samen, allemaal vrijwilligers, gedraag je en hou je aan de gedragsregels en
spreek elkaar aan en help elkaar
Geen high fives
Iedereen is verplicht om de aanwijzingen van de ‘corona-steward’ op te volgen.
Spelers zijn verplicht om aanwijzingen van de toezichthouders op te volgen. Indien
iemand de regels of aanwijzingen niet naleeft zal hem/haar de toegang tot het terrein
ontzegd worden.
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