HUISREGELS GEUSSELTBAD 2020

Wij heten u van harte welkom in het Geusseltbad en wensen u een sportief en plezierig verblijf toe!


Bezoekers wordt verzocht zich aan onderstaande gedragsregels te houden. Het niet naleven van de
regels leidt tot overlast en onveilige situaties. De directie behoudt zich het recht voor bij overtreding
maatregelen te nemen.



De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of
lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.



Houd rekening met andere bezoekers en respecteer hun aanwezigheid.



Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.



Misbruik van nooduitgangen en brandmelders leidt tot nodeloze alarmering van hulpdiensten en paniek
onder bezoekers. Laat dit gedrag dus achterwege!



Het is niet toegestaan te roken (ook een e-sigaret of shisha pijp), drugs of alcohol te gebruiken in/op
het gehele complex.



Huisdieren zijn in/op het complex niet toegestaan. In bepaalde gevallen is het toegang verlenen van
een blindengeleidehond c.q. zorghond tot de hal van de accommodatie mogelijk. De toegang onder
begeleiding van een blindengeleidehond of zorghond dient te worden gemeld bij de receptie.



Het gebruik van radio’s en/of breekbare voorwerpen (zoals glaswerk, flessen etc.) is niet toegestaan.



Het is niet toegestaan om foto- en filmopnames te maken in het zwembad en op de ligweide.
Voor uitzonderlijke gevallen kan er contact worden opgenomen met de directie van Maastricht Sport.



Etenswaren en drankjes kunt u uitsluitend in de horecaruimtes nuttigen en buiten op de ligweide indien
geopend. Om hygiënische reden verzoeken wij u dit achterwege te laten rondom de baden en in de kleedruimtes.



Gevonden voorwerpen dienen te worden ingeleverd bij de medewerkers en worden verzameld bij de
receptie van het bad.



Laat daarom na het verlaten van het bad geen spullen achter in de lockers.



Het is niet toegestaan dat personen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, in de diepe bassins
zwemmen, zulks ter beoordeling van het badpersoneel.



Kinderen die niet kunnen zwemmen (geen zwemdiploma), mogen alleen zwemmen onder begeleiding van
een volwassene die wel kan zwemmen. Het is verplicht, dat ondanks de begeleiding van de volwassene,
het kind zwembandjes/vleugeltjes draagt.



Het geven van lessen / trainingen tijdens openbare uren is alleen toegestaan door medewerkers van het
Geusseltbad.



In het bad zijn gescheiden zones waar u met schoeisel en alleen met blote voeten mag komen.
Houdt hier rekening mee en voorkom onhygiënische situaties.



In de baden is uitsluitend zwemkleding toegestaan, shorts petjes etc. verstoren de waterkwaliteit.



Rennen rondom de baden is niet toegestaan.



De directie houdt zich het recht voor, zelf meegenomen spelmateriaal te weigeren.



Met uitzondering van de ligweide is het niet toegestaan te gooien/spelen met hard spelmateriaal, zoals
een frisbee of een tennisbal, etc.



Volg de aanwijzingen voor het gebruik van attracties zoals glijbaan en springplanken. Deze staan
duidelijk vermeld op de pictogrammen bij de attracties.



Duiken in water dat ondieper is dan 1.40 meter is niet toegestaan.



Bij het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.
Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Alle aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen
strikt te worden opgevolgd.

