
 

De Stichting 'Zwembad ’t Molengors' is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of 
diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om het complex. Zij kan als 
zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.  

   

                                                                                                                                                                        

 
Regels en afspraken speelattracties 

 
 

 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 banden, matten of andere attributen onder de glijbaan. 
o Doe geen banden, 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. Zij mogen dan van de glijbaan af, als er ouders zijn die hen 
uit het water helpen. 

 
 Regels springkussen: 

Alleen voor kinderen tot 12 jaar. 
o Je mag niet nat op het springkussen, dus droog jezelf eerst af. 
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 Nuttig geen etenswaren (zoals ijs en snoep) op het springkussen. 
o Leg tijdens het springen geen handdoeken op het kussen. 
o Maximaal 7 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. 

 
 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 Je mag geen etenswaren (zoals ijs en snoep) op het pannaveld nuttigen. 
o Leg tijdens het voetballen geen handdoeken op het pannaveld. 
o Maximaal 8 kinderen tegelijk. 

 
Bij drukte wordt er een timer ingezet en in groepen gevoetbald. Het zwembadpersoneel  
heeft het recht kinderen van het pannaveld te verwijderen en de bal in te nemen. 

 
                  


