ZWEMBAD REGLEMENT
ELKE OVERTREDING VAN DEZE BASISREGELS KAN TOT ONMIDDELLIJKE VERWIJDERING VAN HET ZWEMBAD EN/OF DE CAMPING LEIDEN.

VERPLICHTINGEN










Het Las Dunas identificatie-armbandje moet zichtbaar gedragen worden om
toegang tot het zwembad te verkrijgen.
Douchen is verplicht elke keer voordat het zwembad betreden wordt (zodat er
geen zand, zweet e.d. in het zwembad komen).
De aanwijzingen van de badmeesters dienen ten aller tijde opgevolgd te
worden.
De veiligheidsvoorschriften dienen gerespecteerd en nageleefd te worden.
Toon respect voor andere badgasten
Kinderen die niet kunnen zwemmen, zijn verplicht hulpniddelen te gebruiken
die hun hoofd boven water houden
De zone bij de uitgang van de glijbanen moet onmiddellijk verlaten worden.
Het gebruik van adequate zwemkleding voor zwembaden is verplicht.
Afval moet in de afvalbakken gedeponeerd worden.



certificaat te verlangen).
De ligbedden mogen niet gebruikt worden om spullen te bewaren of voor
andere doeleinden dan zonnen.

AANBEVELINGEN





Geniet van de zon met mate, gebruik altijd een zonnecrème die geschikt is
voor uw huidtype en douche u elke keer voordat u het zwembad betreedt.
Kinderen dienen onder toezicht te blijven van een volwassene en mogen niet
uit het zicht verloren worden.
Laat kleine kinderen niet te dicht bij het grote zwembad, dat niet voor hen
geschikt is, spelen.
Betreedt het water niet te snel nadat u gegeten heeft, in de zon heeft gelegen
of gesport heeft. (douchen voordat u het zwembad betreedt)

VERBODEN

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE BADGASTEN


















Toegang is verboden voor kinderen jonger dan 12 jaar zonder begeleiding van
een volwassene.
Kinderen die niet kunnen zwemmen mogen de glijbanen niet gebruiken en
drijvers en zwemvleugeltjes zijn op de glijbanen dan ook niet toegestaan.
Bij het zwembad mag niet gegeten en gedronken worden (met uitzondering
van water uit plastic flessen)
Roken is verboden.
Glazen voorwerpen en andere breekbare objecten zijn verboden (glazen,
kopjes, brillen etc.)
Toegang verboden voor huisdieren (behalve blindengeleidehond)
Het gebruik van duikbrillen en zwemvliezen, (opblaas)ballen, speelgoed en
luchtbedden is verboden
Rennen, duwen, trekken etc. is verboden. Bij het zwembad mag alleen
gewandeld worden.
Er mag niet in het water gesprongen of gedoken worden.
Het is verboden andere badgasten onder water te duwen, op de schouders te
nemen en kastelen te bouwen etc.
Het is verboden vloeistoffen en andere producten in het water te lozen.
De toegang tot het zwembad is verboden voor mensen met besmettelijke
huidziekten (in twijfelgevallen is het personeel bevoegd om een medisch



De EHBO-koffer bevindt zich links van de ingang van het zwembad.
De schoonmaakproducten kunnen de kleur en het materiaal van uw
zwemkleding aantasten.
Camping las Dunas kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verloren
voorwerpen (gevonden voorwerpen worden bij de wasserette afgegeven).

NORMEN VOOR DE BADGASTEN





Het identificatiearmbandje is een toegangsbewijs voor het zwembad.
Iedere badgast dient zich te identificeren als het personeel hier om vraagt.
Het zwembad behoudt zich het recht voor om de toegang te ontzeggen. De
badgast gaat als gebruiker van de inrichtingen akkoord met het intern
reglement van de camping en het reglement van het zwembad.
Het personeel kan badgasten uit het zwembad en van de camping verwijderen
als het reglement overtreden wordt of de gast geen gehoor geeft aan de
instructies van de badmeesters, of voor elke actie die als gevolg van het al of
niet naleven van deze instructies leidt tot schade aan andere personen of
voorwerpen.

