ALGEMENE VOORWAARDEN

!

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn op het
abonnement van toepassing.!

!

Doel!
Het doel van PLONS is om zwemmen als vrijetijdsbesteding mogelijk te maken voor
mensen met een beperking. !

!

Lidmaatschap PLONS!
Aanmelden:!
• Alle cliënten van SWZ-Zonhove en leerlingen van de Emiliusschool in Son kunnen lid
worden van PLONS!
• Om lid te worden van zwemclub PLONS moet je het inschrijfformulier invullen en aan
de betalingsverplichting voldoen;!
• Zwemclub PLONS valt onder de paraplu van KansPlus-Sien. Leden van zwemclub
PLONS zijn daarom verplicht ook lid te worden van KansPlus-Sien1)!
• Alle zwemmers, begeleiders en vrijwilligers zijn via MEE Zuid-Oost Brabant
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen;!
• Alle zwemmers, begeleiders en vrijwilligers zijn verplicht om bij aanmelding hun
naam en adresgegevens te verstrekken ivm deze verzekering;!

!

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Recreatie van Zonhove, bij het
secretariaat van de Emiliusschool, in het zwembad en op de website
www.zwemclubplons.nl!

!

Na aanmelding bekijkt de coördinator van PLONS in overleg met de zwemmer op welke
dag en op welke tijd hij/zij kan komen zwemmen. Omdat er maar 20 mensen tegelijk in het
zwembad mogen, is het noodzakelijk dat iedereen zich aan het zwemschema houdt dat de
coördinator maakt. !

!

Opzeggen:!
Als je wilt stoppen met zwemmen, meld je dit met een brief of een e-mail aan de
coördinator. Vermeld daarbij je naam en adres en de datum waarop je wilt stoppen.
Beëindigen van het lidmaatschap kan per 1 augustus (opzeggen vóór 1 juli) of per 1
januari (opzeggen vóór 1 december). !

!

Wanneer je dan ook geen lid meer wil zijn van KansPlus-Sien moet je dit lidmaatschap zelf
bij KansPlus-Sien opzeggen. PLONS regelt dit niet voor je.!

!

Contributie!
• Contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. PLONS stuurt je daarvoor een
rekening;!
• De kosten voor een abonnement worden per half jaar (in mei en in november)
vastgesteld door Zwemclub PLONS;!
• De contributie wordt iedere keer voor een half jaar in rekening gebracht. Dat wil
zeggen: !
• in juli ontvang je de rekening voor de maanden augustus, september, oktober,
november, december en januari !

!
!

1 KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de collectieve en individuele belangen van
mensen met een verstandelijke handicap. KansPlus-Sien is de afdeling voor de regio Eindhoven en
Helmond - zie www.kansplus-sien.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

!

•
•

•
•
•

•
•
•
•

!

• in januari ontvang je de rekening voor de maanden februari, maart, april, mei, juni
en juli; !
De contributie geldt voor een zwemmer mét zijn of haar begeleider; !
Vaker zwemmen is mogelijk tegen betaling van een extra bijdrage en voor zover er
ruimte is in het zwembad. De PLONS coördinator bepaalt of deze ruimte er is. Kosten
voor extra zwemmen of voor extra meezwemmende gezinsleden dient men bij
voorkeur via een strippenkaart of gepast contant te voldoen bij de toezichthouder of
PLONS coördinator;!
Wil je af en toe eens komen zwemmen dan biedt PLONS je de mogelijkheid om een
strippenkaart te kopen. Met deze strippenkaart kun je 5x komen zwemmen mét een
begeleider.!
Voor het gezinszwemmen op zondag is er ook een strippenkaart voor de
meezwemmende gezinsleden.!
Restitutie: kun je door ziekte of door andere dringende omstandigheden een aaneengesloten periode van 3 maanden of langer niet zwemmen, meld dit dan schriftelijk
of via e-mail bij de penningmeester. Je krijgt dan een deel van de contributie terug
(naar verhouding);!
Het kan voorkomen dat er niet gezwommen kan worden ivm werkzaamheden aan het
zwembad, slechte waterkwaliteit, of andere oorzaken. Dit wordt gezien als overmacht
en geeft in principe geen recht op restitutie;!
Bij het niet tijdig voldoen van de betaling kan zwemclub PLONS de zwemmer de
toegang tot het zwembad weigeren;!
Zwemclub PLONS streeft geen winst na;!
Zwemclub PLONS staat open voor sponsoring en giften op welke wijze dan ook.
Deze sponsoring en giften komen volledig ten goede van zwemclub PLONS.!

Zwemregels!
Zwemtijden!
• Iedere deelnemer zwemt op een vaste zwemdag en vaste zwemtijd. Zelf hiervan
afwijken is niet mogelijk. Per zwemtijd is er een lijst van zwemmers. Sta je er niet op,
dan kun je niet zwemmen. PLONS controleert of een zwemmer op de zwemlijst van
het betreffende uur staat;!
• Het zwemmen op zondag is voorbehouden aan gezinszwemmen. Gezinszwemmen
houdt in dat PLONS-leden samen met hun eigen gezin (dat wil zeggen ouders,
broertjes en/of zusjes) kunnen zwemmen;!
• De groepen worden zodanig samengesteld dat er niet meer dan 20 personen tegelijk
in het water zijn. Dit in verband met de belasting van de waterzuiveringsinstallatie,
drukte en veiligheid;!
• Zwemclub PLONS stelt de indeling van de groepen vast, waarbij men zoveel mogelijk
rekening houdt met de voorkeuren en wensen van de zwemmers;!
• Het zwemmen gaat zoveel mogelijk door. PLONS heeft meerdere toezichthouders.
Als iemand ziek wordt of verhinderd is, proberen we altijd een vervanger in te zetten.
Wanneer er niet gezwommen kan worden, krijg je daar zo snel mogelijk bericht van;!
• Als je op een andere tijd wilt zwemmen: stuur een briefje of mailtje aan de
coördinator met je wensen. De coördinator bekijkt of en per wanneer je op een
nieuwe tijd kunt komen;!
• Ben je verhinderd: meld je af bij de coördinator. In jouw plaats kunnen we voor die
keer iemand anders blij maken. !
•

!
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Begeleiding!
• Iedere zwemmer zorgt zelf voor zijn of haar begeleider. Dit kan bv een familielid zijn
of een vrijwilliger;!
• Iedere begeleider is verantwoordelijk voor zijn eigen deelnemer(s). Dit is min. 1 en
max. 2 zwemmers;!
• Veilig zwemmen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid – hou ook de andere
zwemmers in de gaten. Dit geldt vooral ook voor zwemmers die last hebben van
epilepsie;!
• PLONS zorgt voor een map in het zwembad met epilepsieprotocollen van
zwemmers, die bekend zijn met epilepsie. Zwemmers of hun ouders of verzorgers
dienen bij de aanmelding als lid een ingevuld protocol mee te sturen en zijn er zelf
verantwoordelijk voor dat deze up-to-date is.!

!

Zwembad!
• In het zwembad mag je niet rennen;!
• In het zwembad mag je niet duiken;!
• Het is niet toegestaan met schoenen de natte ruimtes te betreden, wel met blote
voeten of badslippers. Er zijn slofjes aanwezig om over buitenschoenen te doen.!
• Zwemmers moeten vóór het zwemmen douchen i.v.m. de waterkwaliteit;!
• Het is niet toegestaan om met een open wond, schimmel- of andere infecties te
baden;!
• Zwemmers zijn verplicht om voor zwemmen bestemd incontinentiemateriaal te
gebruiken;!
• Iedere deelnemer en begeleider neemt eigen verzorgingsspullen, zoals handdoeken,
shampoo, luiers, e.d., mee naar het zwembad én neemt deze spullen na het
zwemmen ook weer mee terug;!
• Het zwembad en de kleedkamers worden schoon en opgeruimd achtergelaten;!
• In de kleedruimtes en in het zwembad zijn alle noodzakelijke voorzieningen
aanwezig: tilliften, douchebrancards, zwemmaterialen (banden, zwempijlen etc).
Leden van zwemclub PLONS mogen deze materialen kosteloos gebruiken;!
• Het bedienen van de tillift gebeurt uitsluitend door een bevoegde en geïnstrueerde
toezichthouder.!

!

Toezichthouder!
• Er wordt gezwommen onder toezicht van een door zwemclub PLONS aangestelde
bevoegde toezichthouder. Instructies van de toezichthouder moeten worden
opgevolgd;!
• De toezichthouder verleent zo nodig assistentie aan zwemmers en hun begeleiders;!
• De toezichthouder is verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van het zwembad
en voor het controleren en beoordelen van de kwaliteit van het zwemwater;!
• De toezichthouder is verantwoordelijk voor de bediening van de apparatuur in en
rondom het zwembad;!
• De toezichthouder is verantwoordelijk voor toezicht op de afspraken rondom het
gebruik van het bad;!
• De toezichthouder is verantwoordelijk voor toezicht op de veiligheid van de
zwemmers;!
• De toezichthouder zorgt ervoor dat het zwembad na afloop netjes en veilig wordt
achtergelaten. !

!
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Aanpassing Algemene Voorwaarden!
Zwemclub PLONS behoudt zich het recht voor om tussentijds voorwaarden, contributie,
tarieven en openingstijden te wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment
dat PLONS dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend heeft gemaakt, met inachtneming van
een billijke periode.!

!

Tenslotte!
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist zwemclub PLONS.!
Dit reglement is opgesteld met de bedoeling dat iedereen in een prettige, veilige en
hygiënische omgeving van het zwemmen kan genieten!!

!
!
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