REGLEMENT VAN HET
GEMEENTELIJK
ZWEMBAD VAN ZINAL
1.

Iedereen die het zwembad betreedt, is onderworpen aan het reglement en moet zich
strikt houden aan de instructies en opmerkingen van het personeel.

2.

Orde en fatsoen moeten in en rond het zwembad heersen. Elk gedrag of elke
handeling die in strijd is met de openbare zedenof die van invloed kan zijn op de
goede
orde, de veiligheid van het publiek en gebruikers, evenals alle daden die
de installaties stuk maken of vervuilen, zijn verboden en strafbaar.

3.

4.

5.

Elke frauduleuze toegang tot de baden zal deel uitmaken van een schriftelijk rapport
van het verantwoordelijke personeel en kan leiden tot een boete volgens punt 4 en
de betaling van CHF 200, -.
Daders van deze onwetmatigheden kunnen het voorwerp uitmaken van een
uitzettingsbevel. Afhankelijk van de ernst van de zaak kan de gemeente een tijdelijk
of permanent ingangsverbod uitvaardigen en abonnementen opzeggen, zonder
compensatie en zonder afbreuk te doen aan deze of elke andere sanctie.
Groepen van maximaal 10 tot 30 personen, incl. de begeleidende personen,
kondigen hun aankomst telefonisch aan, de dag voordien vóór 19u30. Groepen
worden geaccepteerd vanaf 10u00 tot 15u30. Het aankomstuur moet
gerespecteerd worden omdat er mogelijk andere groepen zijn. De maximale tijd in
het water bedraagt 1 uur
Alle begeleiders dienen de kledingsvoorschriften te respecteren, dwz. steeds een
zwempak dragen ook als je je enkel begeeft aan de rand van het zwembad, of jullie
nu baden of niet.
De pas Anniviers Liberté (of eventueel andere passen) dienen steeds gepresenteerd
te worden.

6.



7.

De gemeente kan:
Gedurende bepaalde uren een deel van het zwembad reserveren voor zwemles of
andere disciplines
Tijdelijk de toegang verbieden, in geval van nood, van een gedeelte van het
zwembad, zonder terugbetaling van de inkomprijs.
De "1 beurt" en "10 beurten " -kaarten zijn geen dagkaarten. De gebruiker die het
zwembad verlaat, moet mogelijk opnieuw de toegangsprijs betalen.
De '' 10 beurten''-kaarten zijn een jaar geldig vanaf de uitgavedatum. Na de
vervaldatum gaan ongebruikte beurten verloren, zonder terugbetaling.

8.

Om veiligheidsredenen heeft het zwembadpersoneel het recht om de deuren van de
kleedkamers of toiletcabines op elk moment te openen wanneer een controle
noodzakelijk lijkt.

9.

Mensen met open wonden, huidziekten of besmettelijke ziekten kunnen niet worden
toegelaten tot de badzone.
Aan de andere kant is het verboden:




10.




om drankjes te consumeren of te eten in de kleedkamer en in de baden, zo is roken
of kauwgum nuttigen ook verboden in het badencomplex.
het zwembad te betreden onder invloed van alcohol;
om papier , kauwgom of ander vuilnis elders te gooien dan in de manden of andere
containers die voor dit doel zijn voorzien.
Het is verplicht:
Zich om te kleden in de desbetreffende kleedkamers en de kleding in de lockers te
deponeren.
Enkel zeep te gebruiken onder de douche
Een douche te nemen, vooralleer zich naar de baden te begeven.

11. Het is verboden:






Om salto's te maken en te springen in het ondiepe gedeelte van het zwembad.
Rond het zwembad te rennen of mensen te duwen in het water
Te baden met andere kleding dan een zwempak
Om dieren, kinderwagens, rolschaatsen, skateboards of andere soortgelijke
voorwerpen mee te nemen;
Om elektronische apparaten of persoonlijke elektronische apparaten te gebruiken.

12. Gevonden voorwerpen moeten worden teruggegeven aan het zwembadpersoneel.
13. Kinderen van alle leeftijden, die niet kunnen zwemmen, dienen te allen tijde
vergezeld te worden door een volwassene. In geval van een ongeluk, kunnen wij niet
aansprakelijk gesteld worden.
14 Zwembadgebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die
ze kunnen veroorzaken.
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een ongeval,
plundering, verlies, diefstal, kledingwissel of andere voorwerpen, Zelfs als deze waren
opgeborgen in de lockers of in kleedkamers
Blijven voorbehouden de gevallen waarin de verantwoordelijkheid van de gemeente op
grond van een wettelijke bepaling is aangewend.
15. Elke klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de administratie van de gemeente
Anniviers.
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