Het zwembad St.Vith opnieuw geopend op
woensdag 8.7.2020
Zwemmen in de coronatijd - dit zijn de regels:
- Een eenrichtingsverkeer in het zwembad
- De ingang is via de kleedkamer van de dames en de uitgang is via de kleedkamer van de heren.
- Openbaar zwemmen:



25 zwemmers per uur
Het zwemmen is onderverdeeld in tijdblokjes: de zwemmers mogen het bad pas een kwartier voor
aanvang van het tijdblok betreden, aub altijd op tijd zijn !
Maandag-vrijdag
13.30 - 14:30 u. (voor groepen: na te kijken op de kalender SFZ)
15.00 - 16.00 u.
16.30 - 17.30 u.
Donderdag (+)
18.00 - 19.00 u.
19.30 - 20.30 u.
Zaterdag
10.30 - 11.30 u. (alleen voor de groepen)
+ 13.30 u. - 14.30 u. und 15.00 - 16.00 u.
Zondag
07.30 - 8.30 u. (voor de zwemmers met een jaarkaart)
+ 9.00 - 10.00 u. + 10.30 - 11.30 u.




Beperkte tijd om zich om te kleden (15 min voor en 15 min na het zwemmen)
De kluisjes zijn niet beschikbaar. De kleding wordt in de sporttas opgeborgen en de sporttas op een
bankje in de zwemhal gelegd.
Het vroege zwemmen is op dinsdag en vrijdag van 07:30 - 08:30 u toegelaten.
De Aqua cursus gaat door op maandag van 19.30 - 20.30 u.
Groepen (maximaal 50 personen) moeten 2 dagen ervoor reserveren (mogelijk in de tijdblokken van
13.30 - 14.30 u.) behalve op zaterdag van 10.30 - 11.30 u.
Groepsreserveringen mogelijk op sfz@st.vith.be of via het telefoonnummer 080/ 227 391.
De groepsreserveringen worden weergegeven op de website www.st.vith/sfz. Als er geen reservering is,
kan dit blok voor het openbaar zwemmen gebruikt worden.







-

De verdeling van de banen zijn er zoals volgt:
baan 1 heen – baan 2 terug , baan 3 heen – baan 4 terug, baan 5 heen – baan 6 terug.

-

Het kinderbad blijft voorlopig gesloten.

-

We raden aan in de droge ruimtes van het zwembad een masker te dragen.

