Grote groepen
We hebben een gereduceerd tarief voor scholen en speciale groepen. Het gereduceerd tarief geldt
voor zowel de groep als de begeleiders (tenzij anders afgesproken). Aan het speciale tarief zijn wel
enkele regels verbonden. Als u zich niet kunt vinden in deze regels betaalt u het gewone entree tarief
voor bezoekers boven twee jaar. Wanneer u het gereduceerd tarief betaalt gaan wij ervan uit dat u
het eens bent met de volgende regels en deze ook zal opvolgen.
De spelregels zijn als volgt:
Algemeen
• Te allen tijde minimaal 1 herkenbare volwassen begeleider (rood T-shirt) als aanspreekpunt
langs elk bassin (buitenbad, golfslagbad). Deze begeleider meldt zich aan bij de
toezichthouder.
• Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet in het overdekte wedstrijdbad of in het buiten
wedstrijdbad zwemmen.
• Kinderen zonder zwemdiploma mogen onder specifieke voorwaarden wel in het golfslagbad:
zie onderstaande alinea's basis en voortgezet onderwijs.
• De begeleiders houden toezicht op de kinderen in de garderobes tijdens het uitkleden én
aankleden.
• De kinderen verlaten het zwembad tegelijk met de begeleiders en blijven niet zonder
begeleiding achter.
• Van mei t/m september kunnen kinderen zonder zwemdiploma te allen tijde voetballen,
basketballen en spelen met een springkussen, klimtoestellen en kabelbaan op de
speelweide. (Wel zelf ballen meenemen).
• De begeleiders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aan hun toevertrouwde
leerlingen.
• Bij twijfel over de zwemvaardigheid kan de toezichthouder van een leerling vragen om "voor
te zwemmen".
• Het gebruik van alle speeltoestellen is geheel op eigen risico.
• Leerlingen mogen niet rennen op de perrons langs de bassins in verband met gladheid.
• Het springen of duiken over en vanaf muurtjes in het golfslagbad is niet toegestaan in
verband met ondiep water.
• In het golfslagbad mag men niet over de achterste lijn gaan in verband met de golfmachine.
• In het golfslagbad mag niet worden gesprongen in de whirlpools in verband met ondiep water.
Basisonderwijs
• 1 volwassen begeleider in het water per 10 leerlingen met een zwemdiploma.
• 1 volwassen begeleider in het water per 2 kinderen zonder zwemdiploma.
• Kinderen zonder zwemdiploma dragen zwemarmbandjes.
Voortgezet onderwijs o.l.v. van algemene leerkracht
• 1 volwassen begeleider in het water per 10 leerlingen met een zwemdiploma.
• 1 volwassen begeleider in het water per 3 kinderen zonder zwemdiploma.
• Kinderen zonder zwemdiploma dragen zwemarmbandjes.
Individuele klassen van het voortgezet onderwijs Amstelveense scholen (vaste gebruikers) o.l.v.
vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding
• De vakleerkracht is herkenbaar als begeleider/lesgever (rood T-shirt) langs het bassin en
meldt zich aan het water bij de toezichthouder aan
• De vakleerkracht heeft vooraf gecheckt dat zijn leerlingen een zwemdiploma hebben
• Indien kinderen geen zwemdiploma hebben geldt wederom: 1 volwassen begeleider in het
water per 3 kinderen zonder zwemdiploma
• Kinderen zonder zwemdiploma dragen zwemarmbandjes

•

In uitzonderingsgevallen mag na overleg met het management de vakleerkracht zelf toezicht
houden en lesgeven buiten de openstelling van de bassins om

Enige regels betreffende de veiligheid in de zwemzaal:
• Zwemkleding is verplicht, spijkerbroeken en andere kledingstukken met ritsen of scherpe
punten zijn niet toegestaan.
• Er mag niet van de muurtjes in het golfslagbad gesprongen worden.
• Er mag niet in de grote whirlpools gesprongen of gedoken worden.
• Op de glijbaan moet gewacht worden tot (met name kleine) kinderen uit de glijbaanbak zijn,
voor men gaat glijden.
• Verder is het verboden de veiligheid van uzelf en andere badgasten in gevaar te brengen.

