Huishoudelijk Reglement Bad Noord Stadskanaal
Het bestuur van Bad Noord Stadskanaal vindt het belangrijk dat al onze gasten met plezier gebruik kunnen
maken van de zwembaden. Respect voor elkaar staat daarbij voorop en onze toezichthouders treden
streng op tegen een ieder die de waterpret voor anderen dreigt te verstoren: ruziemaken, onveilig en
onbeschoft gedrag wordt niet getolereerd.
Om ons zwembad schoon, veilig en gezellig te houden, hanteren wij de volgende huisregels:
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Iedereen gedraagt zich zodanig dat alle bezoekers en personeel met plezier gebruik kunnen maken
van de faciliteiten.
Aanwijzingen van het personeel en bestuursleden dienen ten allen tijde worden opgevolgd.
Het betreden van het zwembad en het gebruik van de faciliteiten geschiedt op eigen risico.
De glijbaan mag alleen gebruikt worden volgens de aanwijzingen op de borden bij de glijbaan.
Volwassenen zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Kinderen tot 8 jaar hebben zonder
begeleiding van een volwassene geen toegang. Deze volwassene dient in de directe nabijheid van
het kind te blijven.
Kinderen zonder zwemdiploma’s moeten drijfmiddelen om hebben en begeleid worden door een
volwassene, deze dient in directe nabijheid van het kind te blijven.
Hardlopen op de tegels is niet toegestaan. Hardlopen mag alleen op de zonneweide (gras en zand).
Bezoekers met een medische beperking (bijv. epilepsie) dienen dit vooraf te melden aan de
toezichthouder.
Duiken is alleen toegestaan ter plekke van het 2 meter gedeelte en de duikplanken..
Het is verboden om glaswerk mee te nemen naar het zwembad.
Bezoekers mogen alleen eten of drinken op banken, terrassen en grasveld (dus niet wandelend
door het bad of in het water).
Alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
Op het zwembadterrein mag zonder toestemming van het bestuur geen verkoop van artikelen of
diensten plaatsvinden.
Huisdieren hebben geen toegang.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen.
Bij diefstal, agressief, onzedelijk gedrag of iedere andere overtreding wordt de politie ingeschakeld.
Het zwembadterrein mag niet betreden worden zonder geldig toegangsbewijs. Zwemmen is alleen
toegestaan in zwemkleding.
Het badpersoneel is ten alle tijden bevoegd om het zwembad bij slecht weer of extreme drukte te
sluiten.

Bij niet naleving van de huisregels is het zwembadpersoneel gerechtigd het verblijf in of de toegang
tot het zwembad voor langere tijd te ontzeggen.

Wij wensen iedereen veel plezier in ons zwembad

