Huisregels
activiteiten
Sport & Bewegen
Algemeen
• Sportbedrijf Lelystad is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadiging
van goederen en letsel aan personen door welke oorzaak dan ook ontstaan.
• Sportbedrijf Lelystad is niet aansprakelijk voor deelnemers na het verlaten van onze
activiteit(en).
• Tijdens de activiteit(en) mogen geen sieraden gedragen worden.
• Voor, tijdens en na de activiteit(en) wordt door iedereen de Nederlandse taal gesproken.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Bij
diefstal, handtastelijkheden of zedendelicten wordt de politie in kennis gebracht.
• Bij misdragingen en/of het niet opvolgen van de voorwaarden en bepalingen voor het
deelnemen aan activiteiten, de huisregels of het niet opvolgen van instructies van het
personeel, wordt toegang tot alle Sport & Bewegen activiteiten ontzegd. Indien nodig
wordt de politie ingeschakeld en/of volgt er een ontzegging voor een nog te bepalen
periode. Dit houdt in dat de gehele toegang tot alle activiteiten van Sportbedrijf Lelystad
wordt ontzegd.
• Het gebruik van en/of handel in (soft)drugs is verboden. Wanneer het vermoeden bestaat
dat een deelnemer of toeschouwer onder invloed is van drank of drugs, wordt de toegang
tot activiteiten/de accommodatie ontzegd.
• Het is verboden om in het bezit te zijn van vuurwapens en/of steekwapens. Wanneer het
vermoeden bestaat dat een deelnemer of toeschouwer vuurwapens en/of steekwapens bij
zich draagt, wordt de toegang tot activiteiten/de accommodatie ontzegd en indien nodig
de politie ingeschakeld.
• Ouders en/of verzorgers dragen te allen tijde de eindverantwoordelijkheid over hun
kind(eren).
Sportzaal/gymzaal
• Het betreden van de zaal met schoenen die (zwart) afgeven, dan wel met straatschoeisel,
is niet toegestaan.
• Eten en drinken in de zaal is niet toegestaan.
• Alleen in noodgevallen mag gebruikgemaakt worden van de nooduitgangen en/of
blusmiddelen.
BSO/gastouder(s)
Deelnemers van de BSO/gastouder(s) zijn uiteraard welkom bij onze activiteit(en). Hiervoor
gelden de volgende afspraken:
• De BSO/gastouder(s) dient (actief) aanwezig te blijven tijdens de activiteit.
• Minimaal 25% van de deelnemers aan de activiteit is niet van BSO/gastouder(s). Bij een
percentage onder de 25% wordt de activiteit gezien als een commerciële activiteit voor
BSO/gastouder(s) en gelden andere tarieven. Meer informatie daarover is verkrijgbaar bij
de sportwijkwerker.

Het deelnemen aan een activiteit betekent dat men kennis heeft genomen
van en akkoord gaat met de geldende huisregels.
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