HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZWEMBAD ‘PIERBAD’ te STROMBEEK-BEVER

Artikel 1
Onverminderd de toepassing van het algemeen reglement gemeentelijke sportinfrastructuur en het
politiereglement, is iedere bezoeker onderworpen aan het onderhavig reglement door het betreden
van de sportaccommodaties.
De gemeentelijke zwembaden zijn voor het publiek toegankelijk tijdens de vastgestelde uren.
De uurregeling is aangeduid aan de ingang.
Een half uur voor sluitingstijd wordt geen toegang meer verleend.
Artikel 2
Dieren worden niet in de inrichting toegelaten.
Artikel 3
Iedere bezoeker dient zich een toegangsbewijs aan te schaffen dat op verzoek van het
zwembadpersoneel dient te worden voorgelegd. Inwoners moeten hun identiteitskaart voorleggen.
Bij verlies of diefstal van toegangssleutel, -kaart of -badge zal een vergoeding betaald worden
volgens de tarieven vastgelegd door de gemeenteraad. Een toegangsbewijs of beurtkaart is strikt
persoonlijk.
Artikel 4
Kinderen van minder dan 10 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudend meerderjarig
persoon.
Het peuterbad is uitsluitend toegankelijk voor peuters begeleid door een meerderjarig persoon.
Artikel 5
Het personeel heeft het recht om elke persoon die klaarblijkelijk een gevaar oplevert voor de
veiligheid en/of de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden
(dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement enz. ).
Bij weerspannigheid kan de hulp van de ordediensten worden ingeroepen.
Artikel 6
Elke bader moet een stortbad nemen alvorens de zwemhal te betreden.
Elke toegang tot de kaden van het zwembad gebeurt via de stortbaden en een voetwaadbak en/of
voetsproeiers.
Baders behorend tot een risicogroep worden aangeraden zich vóór de zwembeurt kenbaar te maken
bij de redder van dienst.
Artikel 7
Schoenen zijn verboden van zodra de zone voor geschoeide bezoekers wordt verlaten.
Artikel 8
De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de bezoeker niet van zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid, ook niet ten aanzien van derden.
Artikel 9
Voor het betreden van de stortbaden en de zwembaden wordt een welvoeglijk zwempak vereist, dat
voldoet aan de gangbare en hygiënische normen. Het dragen van shorts en bermuda’s is niet
toegelaten. Het trainen met kledij voor redderscursussen dient aangevraagd te worden aan de
zwembadbeheerder (of zijn plaatsvervanger).
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Artikel 10
Het is verboden:
- zich te begeven in het diep gedeelte van het zwembad indien men niet voldoende kan
zwemmen of indien men niet onder leiding staat van een verantwoordelijke
toezichthoudende meerderjarige
- zwemonderricht te geven aan derden in georganiseerd verband
- aanwijzingen van het personeel te negeren
- de andere badgasten te hinderen
- in de zwemhal of kleedkamers te spelen en/of rond te lopen
- zonder toelating van het personeel in het water te spelen met ballen of andere voorwerpen of
zwemvliezen te gebruiken
- zeep, shampoo of aanverwante producten te gebruiken op andere plaatsen dan onder het
stortbad
- de stortbaden op onverantwoorde wijze te gebruiken
- zich buiten de zwemzone, kleedruimtes of ligweide in zwempak te vertonen.
- opnames te maken. Dit kan enkel na goedkeuring van de zwembadbeheerder (of zijn
plaatsvervanger)
- te eten en te drinken
- kauwgom te nuttigen in het zwembad
Artikel 11
Bijzondere voorschriften voor scholen, groepen en verenigingen:
- groepen zonder meerderjarige toezichthoudende begeleider worden niet toegelaten
- de leerkracht, trainer, lesgever of begeleider oefenen toezicht uit op zijn/haar baders van
zodra het zwembad wordt betreden tot bij het verlaten van het zwembad
- alle bepalingen voor het publiek gelden eveneens voor scholen, groepen en verenigingen
- scholen, groepen en verenigingen dienen het opgelegde gebruiksrooster (in overleg met de
zwembadbeheerder (of zijn plaatsvervanger) te volgen. Men volgt het cabinegebruik
nauwkeurig op zoals aangegeven op het overzicht dat zich aan de groepsdeur bevindt. In
samenspraak met de zwembadbeheerder (of zijn plaatsvervanger) kunnen de individuele
cabines gebruikt worden.
- de recreatiezone mag enkel door scholen gebruikt worden mits toelating van de
zwembadbeheerder (of zijn plaatsvervanger). De redders worden hiervan op de hoogte
gebracht en spreken de toezichtplaatsen samen met de leerkrachten en/ of toezichthoudende
personen af.
- groepen dienen voor aanvang zich aan te melden bij de redders en af te spreken welke baden
mogen gebruikt worden. De redders bepalen samen met de toezichthoudende personen van
de groepen waar deze mensen toezicht moeten houden.
- de scholen, groepen en verengingen die na de publieke uren gebruik maken van het bad
dienen zelf hun reddend personeel te voorzien. Voor clubs die een bad en/ of één of
meerdere banen toegewezen krijgen tijdens publieke uren geldt hetzelfde principe.
- een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van activiteiten in het zwembad, kan een
lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudend persoon onder de volgende
voorwaarden:
o hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot de groep
behoren rechtstreeks kunnen gade slaan
o het aantal baders onder zijn/haar toezicht mag maximum 35 bedragen.
- een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van activiteiten in het zwembad, kan een
lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudend redder onder de volgende
voorwaarden:
o hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot een groep
behoren rechtstreeks kunnen gade slaan
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-

o het aantal bezoekers onder zijn/haar toezicht mag maximum 35 bedragen
o hij/zij is in het bezit van het Hoger Reddersbrevet van Bloso of van een ander
gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Bloso.
de niet-zwemmers dienen eveneens onder toezicht worden gehouden door de leerkracht,
trainer, lesgever of begeleider
de leerkracht, trainer, lesgever of begeleider oefenen toezicht uit op zijn/haar baders van
zodra het zwembad wordt betreden tot bij het verlaten van het zwembad
indien een zwemmer in moeilijkheden verkeert, moet de leerkracht, trainer, lesgever of
begeleider onmiddellijk de redder van dienst verwittigen.

Artikel 12
Alle afwijkingen op dit reglement dienen schriftelijk aangevraagd aan en goedgekeurd te worden
door het college van burgemeester en schepenen.
Afwijkingen zullen steeds schriftelijk bevestigd worden.
Artikel 13
Bij het niet naleven van dit reglement kan het gemeentebestuur of zijn afgevaardigde de overtreder
de toegang ontzeggen, een volgende terbeschikkingstelling van gebruik weigeren (al dan niet voor
een langere periode).
Artikel 14
De gebruiker verbindt er zich toe het Nederlands taalstatuut van de gemeente Grimbergen te
respecteren.
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