Zwemmen met verkeersregels;
Banenzwemmen
Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:

07.00 – 10.00 uur
10.00 – 12.30 uur



In het wedstrijdbad kunnen alleen banen gezwommen
worden door personen van 13 jaar en ouder, waarbij
1,5 meter afstand gehouden moet worden. Er wordt in
rondes gezwommen met de klok mee, u mag elkaar niet
inhalen. (Mamimaal 14 zwemmers per tijdstip)
 In het diepe stuk van het recreatiebad kunnen alleen banen
gezwommen worden door personen van 13 jaar en ouder,
waarbij 1,5 meter afstand gehouden wordt. (maximaal 8
zwemmers per tijdstip)
Recreatie zwemmen
Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:









13.00 – 17.00 uur
13.00 – 16.45 uur

In het recreatiebad mag er tijdens de middagopenstelling alleen voor kinderen t/m
12 jaar (aantal personen onbeperkt) gezwommen worden. Ouders mogen hier niet
bij in het water en houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot andermans kinderen.
Neem zelf veiligheidsmaatregelen zoals zwembandjes of zwemvestjes mee.
Het wedstrijdbad is tijdens het recreatiezwemmen open voor zwemmers vanaf 13
jaar en ouder, waarbij 1,5 meter afstand gehouden moet worden. (maximaal 30
zwemmers per tijdstip)
Het peuterbad is alleen voor kinderen tot en met 5 jaar (aantal personen onbeperkt).
Ouders mogen hier niet bij in het water en houden 1,5 meter afstand tot elkaar en
tot andermans kinderen. Neem zelf veiligheidsmaatregelen zoals zwembandjes of
zwemvestjes mee.
Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden
Als daar reden voor is kunnen we deze regels ieder moment aanpassen.

Geen zwemlessen en doelgroepen
Bij een volledig seizoen lukt het net om in veel gevallen de zwemlessen op een goede wijze
met een diploma te kunnen afsluiten. Met de vele extra eisen en maatregelingen die op
basis van het protocol aan de zwemlessen en doelgroepen worden gesteld, is dit
aankomende zwemseizoen helaas niet mogelijk.

Verder gelden de volgende regels in onze zwembaden:
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden 1,5 meter aan voor personen
ouder dan 12 jaar en blijf thuis als je niet 100% fit bent.
2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
3. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
4. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
5. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.
6. Trek thuis je badkleding aan. In het zwembad hoef je als zwemmer alleen de
‘overkleding’ uit te trekken. Na het zwemmen, kan je je zelf omkleden in de daartoe
aanwezige ruimtes, geen kleding achterlaten in de kleedruimte.
7. Desinfecteer je handen bij binnenkomst (desinfectiemiddel is aanwezig)
8. Beperk de aanraking met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke
minimum
9. Houd je aan de loop- en zwemroutes.
10. Betaal zoveel mogelijk contactloos of met pin.
11. Douche thuis voor en na het zwemmen, de douches zijn gesloten.
12. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie via de routing naar de aangewezen
uitgang.
Wat is er verder anders:
 We werken met een maximum aantal bezoekers. Het kan dus zijn dat je even moet
wachten. Om iedereen een kans te geven, verzoeken we je het bad zo snel mogelijk
te verlaten na je bezoek.
 De kiosk is gesloten
Houd rekening met elkaar zodat iedereen veilig gebruik kan maken van onze zwembaden
en we samen van kunnen genieten!

Openingstijden, zwembad Gerner en De Meule
Periode van 20 mei tot en met 6 september
(onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen corona maatregelen)

Maandag tot en met vrijdag:
07.00 – 10.00 uur
(banen zwemmen)
13.00 – 17.00 uur
(recreatie zwemmen)
Zaterdag:
10.00 – 12.30 uur
13.00 – 16.45 uur

(banen zwemmen)
(recreatie zwemmen)

Zondag:
Gesloten,

tenzij er sprake is van mooi weer (25 °C)
Dan dezelfde tijden als op zaterdag.

Tarieven;
Dagkaart Kind / 65+
Dagkaart Volwassen

€ 3,15
€ 4,35

12-badenkaart Kind / 65+
12-badenkaart Volwassen

€ 29,60
€ 42,60

Abonnement Kind / 65+
Abonnement Volwassen
Abonnement Gezin (1)
Abonnement 1-ouder

€ 38,20
€ 56,95
€ 133,35
€ 76,45

Een gezinsabonnement is bedoeld voor ouders met kinderen tot en met 17 jaar
Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis zwemmen, mits onder begeleiding
(1)

Advies bij aankoop zwemabonnement.
Door de strikte beperkende maatregelen die er gelden, zal uw zwemmoment anders
verlopen dan u gewend bent voor de coronatijd.
Daarom willen wij u graag adviseren, voordat u een abonnement aanschaft om eerst alle
maatregelen goed door te nemen (deze zijn te vinden op www.dalfsen.nl) en vandaar uit
beslissen of het voor u interessant en haalbaar is om een abonnement aan te schaften.
Een paar van deze maatregelen kan eventueel voor u doorslaggevend zijn zoals;
- Beperkte openingstijden
- Worden de maatregelen gedurende het zwemseizoen nog verder versoepeld of
worden ze misschien wel weer aangescherpt.
- Niet douchen
- 1,5 meter afstand houden van elkaar
- Zowel in recreatie als peuterbad geen ouders in het water.

Verkoop abonnementen:
We starten op maandag 18 mei van 08.30 – 15.00 uur alvast met de abonnement verkoop bij
de kassa van het zwembad, zo proberen we de drukte bij de officiële opening van 20 mei te
beperken. Graag verzoeken wij u om zoveel mogelijk met de pin of contactloos te betalen,
ook verzoeken wij u van te voren al op papier te zetten voor wie u een abonnement wilt
aanschaften (naam en geboortedatum). De verplichte pasfoto kunt u zelf thuis erop plakken
of nieten.

