Reglement van inwendige orde Zwembad De Valkaart te Oostkamp,
geëxploiteerd door FARYS|TMVW
Artikel 1
Het zwembad De Valkaart, verder genoemd ‘de inrichting’, is voor het publiek toegankelijk tijdens de
vastgestelde uren ‘publiek zwemmen’. De uurregeling is aangeduid aan de ingang van de inrichting.
Vijftien minuten voor het sluiten van de inrichting wordt geen toegang meer verleend.
Artikel 2
Bezoekers hebben slechts toegang tot de inrichting middels het kunnen voorleggen van een
toegangsbewijs. De toegangsbewijzen dienen vooraf aan de kassa van de inrichting gekocht te worden
volgens de tarieven voorzien in het tariefreglement.
Het personeel van de inrichting controleert de toegangsbewijzen bij het binnenkomen van de
inrichting.
De kassa is gesloten vanaf 15 minuten vóór sluitingstijd. De ontruiming van het bad wordt 5 minuten
vóór sluitingstijd aangekondigd door het personeel. Op het sluitingsuur moeten alle gebruikers de
zwemhal verlaten hebben. 15 minuten na het sluitingsuur dienen alle bezoekers de inrichting verlaten
te hebben en wordt de inrichting afgesloten.
De toegang kan geweigerd worden indien de maximale bezettingsgraad van het zwembad wordt
bereikt.
Artikel 3
De normale tijdsduur van het baden, ontkleden en aankleden inbegrepen, is bepaald op één uur. Dit
komt overeen met één zwembeurt. Het personeel oordeelt over eventuele afwijkingen op deze regel.
Iedere zwemmer die de vastgestelde tijdsduur van één zwembeurt overschrijdt, moet een nieuwe
zwembeurt bijbetalen. Dit wordt vastgesteld door het personeel van dienst.
Artikel 4
Kinderen beneden de acht jaar moeten vergezeld zijn van een verantwoordelijke toezichthoudende
volwassen persoon (vanaf 18 jaar).
De baders moeten gehoorzamen aan de richtlijnen van het personeel.
Artikel 5
Het gebruik van het toilet voor het zwemmen gaan, is sterk aanbevolen.
Artikel 6
Een stort- en voetbad zijn verplicht alvorens het bad te betreden. Personen met bevuild lichaam of
aangetast door of verdacht van besmettelijke huidziekten worden niet toegelaten. Het personeel kan
gemotiveerde uitzonderingen toelaten. Het is verboden zeep of aanverwante producten te gebruiken in
het zwembad. Het gebruik van zeep of aanverwante producten is enkel toegestaan bij het stortbaden.
Artikel 7
De kleedcabines en -kamers moeten net gehouden worden. Na gebruik moeten de kapstokken terug op
de voorziene plaats gehangen worden.
Artikel 8
Gevonden voorwerpen dienen onmiddellijk aan een personeelslid van de inrichting te worden
afgegeven.
FARYS|TMVW is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die tijdens de aanwezigheid in de inrichting
werden verloren of ontvreemd.
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Artikel 9
Het personeel en de redder(s) in het bijzonder, staan in voor de veiligheid en zedelijkheid. Zij zijn
aldus gemachtigd de personen uit te sluiten die een gevaar zijn voor de veiligheid of de gezondheid of
van wie het gedrag opspraak wekt of die weigeren zich naar hun onderrichtingen te schikken. Bij
weerspannigheid kan de hulp van de politie ingeroepen worden. Voor bijzondere doeleinden kan
aangepaste kledij (afwijkend van de dresscode) toegelaten worden; dit moet steeds vooraf expliciet
aangevraagd worden aan de redder van dienst.
Artikel 10
FARYS|TMVW kan voor geen enkel ongeval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 11
Er is altijd één redder aanwezig in de zwemhal. Indien hij de zwemhal wil verlaten, moet hij een andere
redder verwittigen om voorlopig zijn plaats in te nemen. Het is de speciale taak van de redder om te
zorgen voor preventieve richtlijnen inzake orde, tucht en veiligheid, voorkoming van ongevallen en
verdrinkingen, alsook op te treden in noodgevallen.
De baders en hun begeleiders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen. De aanwezigheid van een reddersdienst ontslaat de baders en hun begeleiders niet van
hun eigen verantwoordelijkheid.
Artikel 12
Er is toelating voor het personeel van dienst om de zwemhal met aangepast schoeisel te betreden.
Artikel 13
Het is verboden:
























zich te begeven in de het diepe gedeelte van het zwembad (de “grote diepte”) indien men niet
voldoende kan zwemmen, zelfs onder toezicht van een derde persoon. Alleen het personeel is
gemachtigd om daarover te oordelen;
de natte zone te betreden met schoeisel, tenzij het personeel daar toelating voor geeft;
in de zalen of rond het zwembad te lopen of spelen te beoefenen die de andere badgasten kunnen
hinderen;
in het water te spelen met ballen of met andere voorwerpen zonder toelating van het personeel;
de reddingstuigen zonder noodwendigheid aan te raken;
de stortbaden op een niet verantwoorde of overbodige wijze te gebruiken;
zich te vertonen in een zwempak dat indruist tegen de goede zeden of hygiëne of tegen de aan de
kassa uitgehangen ‘dresscode’ of zich in woord en/of daad onzedelijk te gedragen;
buiten de bad- en kleedlokalen te verwijlen in zwempak;
het gebouw of de voorwerpen te beschadigen door onder andere geschrift of door bevuiling;
te roken in de inrichting;
zich te ontkleden of aan te kleden buiten de daartoe beschikbare cabines of kleedkamers;
dieren in of rond het zwembad te brengen;
enig materieel (zwemvliezen, duikersbrillen, touwen, doelen, enz.) te gebruiken, tenzij met
toelating van de aangestelde redder;
te zwemmen in afgebakende zones voor zwemlessen, clubactiviteiten...;
kauwgom en eten te benutten in de inrichting;
glazen voorwerpen of voorwerpen die bij breuk gevaarlijke schilfers kunnen achterlaten binnen te
brengen in de inrichting (met uitzondering van het redderslokaal);
de recreatieve voorzieningen te benutten als die ‘gesloten’ zijn; dit wordt aangeduid door het
plaatsen van een kegel;
met meerdere personen op de duikplank te staan of gevaarlijke sprongen uit te voeren;
in de landingszone voor de duikplank te zwemmen tijdens gebruik;
vanaf de duikplank zijwaarts in het water te springen;
recht te staan op de glijbaan;
te springen van op de glijbaan.
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Artikel 14
Iedere badgast wordt geacht kennis te hebben genomen van het reglement van inwendige orde en het
tariefreglement. Door het aankopen van een toegangsbewijs verbindt de bezoeker zich ertoe zich daar
volledig naar te schikken. Het personeel van de inrichting moet waken over de stipte uitvoering van het
reglement. Klachten moeten aan het verantwoordelijk personeel overgemaakt worden.
Onverminderd de bepalingen van artikel 9 en andere wetsbepalingen, worden de overtredingen op
onderhavig reglement gestraft met administratieve sancties.
Artikel 15
Bovenop de hiervoor vermelde bepalingen, gelden voor het gebruik buiten het ‘publiek zwemmen’ nog
de volgende voorschriften:
§1 Zwembadpersoneel
De richtlijnen van het personeel moeten door de leraars, begeleiders en leerlingen onvoorwaardelijk
opgevolgd worden. Naast zijn specifieke opdracht (zie artikel 11) zal de redder in bijkomende orde
helpen toezicht te houden op de leerlingen in het algemeen, samen met de leerkrachten of
begeleiders, die evenwel voor hun eigen leerlingen verantwoordelijk blijven.
§2 Leerkrachten en begeleiders
Leerkrachten en begeleiders blijven verantwoordelijk voor hun leerlingen in en rond het zwembad, de
kleedkamers, de hal, het toilet en in en rond de gebouwen. Er is ook aandacht voor het beperken van
de geluidshinder. Ook de niet-zwemmers moeten onder toezicht gehouden worden. Zij mogen niet
blijven rondzwerven in de hal of in de gangen.
Klassen of leerlingen zonder begeleider zijn niet toegelaten.
Tijdens het zwemmen van hun leerlingen moeten de leerkrachten en begeleiders in de zwemhal blijven
en toezicht houden. Indien zij de zwemhal willen verlaten, moeten zij een collega of de redder daarvan
verwittigen, zodat deze het toezicht kan overnemen.
Indien een zwemmer in moeilijkheden verkeert, moeten zij hulp bieden en onmiddellijk de redder
verwittigen.
Leerkrachten en begeleiders hebben aandacht voor de volgende praktische richtlijnen:




in de omkleedzones en in de inkom van het zwembad houden ze rekening met de andere groepen
die het zwembad vlot moeten kunnen in- of uitgaan;
voor het gebruik van zwembandjes moet steeds voorzien worden dat een begeleider deze kan aanen uitdoen, dit om te snelle slijtage te vermijden. Onze redders tonen u graag de vlotste manier;
voorkom diefstal, berg de waardevolle voorwerpen op in de kluizen of verzamel ze bij een
begeleider van uw groep.

§3 Leerlingen
De leerlingen moeten zich overal behoorlijk gedragen en geen afval achterlaten of lokalen bevuilen.
Het is verboden te spelen in en rond de inrichting. Spelen met de bal en gebruik van de springplank in
de zwemhal gebeuren onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten mits toelating van de redder.
Het is verplicht voor en na het zwemmen gebruik te maken van het voet- en stortbad.
In het diepe gedeelte van het zwembad (de “grote diepte”) worden alleen goede zwemmers toegelaten.
De toelating van zowel de leraar als de redder is nodig.
Het wegnemen van de scheidingskoord, het leggen van banen en het gebruik van materieel gebeurt
uitsluitend mits voorafgaande toestemming van de redder.
Acrobatie en andere risicodragende activiteiten zijn verboden, evenals overdreven lawaai, slaan met
deuren en baldadigheden.
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§4 Kleedkamers
Enkel de schoolcabines mogen door de scholen gebruikt worden. Speciale toelating is vereist voor
gebruik van de individuele cabines, tenzij voor de leerkrachten. De leraars en begeleiders moeten
streng toezicht houden op hun leerlingen in en rond de kleedkamers en dit tot de laatste leerlingen
vertrokken zijn. Als de laatste leerling de kleedkamers verlaten heeft, worden deze gecontroleerd door
de begeleiders.
§5 Uurroosters
De uurroosters dienen opgesteld te worden in overleg met FARYS|TMVW. De toegekende uren zijn de
uren in het water.
Zwemuren welke samenvallen met een feestdag of schoolverlof vervallen automatisch. Verlof en ander
belet moeten vooraf en tijdig meegedeeld worden.
De uren in het water dienen strikt gerespecteerd te worden. Omwille van de grote bezetting van ons
bad en het nodige onderhoud wordt soms gevraagd om even te wachten vooraleer uw groepen de
kleedkamers betreden. Gelieve hier de nodige aandacht aan te besteden. U krijgt steeds voldoende de
tijd zodat de leerlingen zich nog kunnen omkleden. Desgevallend kunnen de leerlingen reeds de
toiletten in de inkomhal benutten.
§6 Betaling zwemgeld
De scholen zijn verantwoordelijk voor de betaling van het zwemgeld en de eventuele tekorten.
Hieromtrent wordt geen betwisting aanvaard.
De afrekening gebeurt via facturatie.
Alle vergoedingen en kosten voor gebruik van de sportinfrastructuur door de niet-particuliere
gebruiker (onder de vorm van verenigingen, clubs, scholen, groepen) die onbetaald blijven, zullen
gevorderd worden van de aanvrager/contactpersoon van de niet-particuliere gebruiker.
§7 Schadevergoeding en ontzegging zwembad
De toegang kan geweigerd worden indien de maximale bezettingsgraad van het zwembad wordt
bereikt.
De leerling die schade veroorzaakt, is in eerste instantie verantwoordelijk voor deze schade. Indien
deze leerling niet gekend is, kan de vraag voor schadevergoeding gericht worden tot de schooldirectie.
Herhaalde tuchteloosheid, baldadigheid, beschadiging, bevuiling en andere overtredingen kunnen in
voorkomend geval ontzegging van de inrichting tot gevolg hebben.
§8 Verzekering
De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke
gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van de
sportaccommodatie.
§9 Reglementen
Ieder badgast wordt geacht kennis genomen te hebben van het reglement van inwendige orde en het
tariefreglement. Het personeel van de inrichting moet waken over de stipte uitvoering van het
reglement. Klachten moeten aan het verantwoordelijk personeel overgemaakt worden.
§10 Alle reglementen voor het publiek (met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 14) gelden ook
voor het gebruik buiten het publiek zwemmen.
Vastgesteld door het Directiecomité Secundaire Diensten van TMVW (btw-nr. BE 0200.068.636) met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1 op 22 september 2010.
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