Regels speelattracties
ü Regels glijbaan:
o Glij op je rug, met de voeten naar beneden.
o Ga niet staan of lopen op de glijbaan. Spring er ook niet áf.
o Leg geen drijfbanden, matten of andere attributen onder de glijbaan.
o Doe geen drijfbanden, matten of andere attributen in de glijbaan
o Blijf niet onderaan de glijbaan kijken, maar zwem meteen weg.
Als het niet te druk is, kan het zwembadpersoneel een glijbaankwartiertje inlassen voor
kinderen zonder zwemdiploma A. Zij mogen dan van de glijbaan in het diepe bad af, als er
ouders zijn die hen uit het water helpen en in het water begeleiden, en als ze vóór de lijn
blijven.
ü Regels springkussen:
Alleen voor kinderen tot 12 jaar.
o Je mag niet nat op het springkussen. Dus droog jezelf eerst af voordat je gaat springen.
o Droog het springkussen af als het nat is.
o Je mag alleen met badkleding op het springkussen en zeker niet met schoenen aan.
o Je mag alleen springen op het springkussen.
o Eet geen ijs, snoep of andere etenswaren op het springkussen.
o Leg tijdens het springen geen handdoeken op het kussen.
o Maximaal 8 kinderen tegelijk.
Bij drukte wordt een timer ingezet en in groepen gesprongen. Het zwembadpersoneel
heeft het recht om kinderen van het springkussen te verwijderen of het springkussen uit te
zetten.
ü Regels pannaveld:
o Voetbal alleen met de bal van het zwembad.
o Speel alleen pannavoetbal, met de bal laag bij de grond.
o Je mag met blote voeten of schoenen het pannaveld betreden.
o Eet geen ijs, snoep en andere etenswaren op het pannaveld.
o Leg tijdens het voetballen geen handdoeken op het pannaveld.
o Maximaal 8 kinderen tegelijk.
Bij drukte wordt een timer ingezet en in groepen gevoetbald. Het zwembadpersoneel
heeft het recht kinderen van het pannaveld te verwijderen en de bal in te nemen.
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ü Zwarte drijfbanden:
o Niet in het peuterbad of het instructiebad (dat is het bad bij het winkeltje).
o Niet gooien met de banden.
o Doe geen mat op of onder de band. Stapel de drijfbanden ook niet op elkaar.
o Ga niet met zwemvliezen op de drijfband.
o De toezichthouder bepaalt hoeveel drijfbanden tegelijk in het diepe bad mogen. Bij het
niet naleven van regels, of bij grote drukte/onoverzichtelijkheid, kan het aantal banden
worden teruggebracht, of worden alle banden verwijderd. Na enige tijd kan worden
besloten weer (meer) drijfbanden in het bad toe te staan.
ü Regels tafeltennistafel:
o De tafeltennistafel op de ligweide is bedoeld om te tafeltennissen of balpong te spelen,
niet om op te zitten of te liggen.
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