de belangrijkste regels die geldig zijn in de sporthallen.


Het is verboden het sportterrein te betreden met
 zwarte of vuile zolen
 frisdrank en bier in glas
 kauwgom en eetwaren



De parketvloer mag enkel betreden worden met sportschoenen met non-marking zolen. Er
zijn schoenovertrekjes beschikbaar voor wie met gewone schoenen de sportvloer wil
betreden.(vb officiëlen).
Enkel water in plastieken flessen is toegelaten.
Frisdrank en bier in glas is eveneens verboden op de tribunes.
Het plaatsen en het wegnemen van de sporttoestellen en materiaal op uw terrein moet
gebeuren binnen de uren die aan de clubs werden toegewezen. Hou er dus rekening mee
dat het terrein volledig vrij is voor de volgende gebruiker wanneer u uw training of
activiteit eindigt. Stop dus wat vroeger zodat u bijv. basketdoelen nog kunt wegnemen.
In de turnzalen is het verboden om zweedse banken of andere constructies te plaatsen op
de lederen bekleding van paard met bogen, springkasten, springpaard, of andere toestellen
die schade kunnen veroorzaken aan de lederen bekleding.
In de turnzaal mag de maxi-trampoline slechts door 1 persoon met begeleider tegelijk
gebruikt worden.
Spuiten met drank is verboden op de sportvloer, de gangen en in de kleedkamers. De
schoonmaakkosten worden verhaald op wie de schade veroorzaakte.
Honden worden niet toegelaten in de sporthallen.
Er geldt een algemeen rookverbod in de sporthal, kleedkamers en gangen.
In de sporthallen Ieper kunnen de gebruikers de badge van de hun toegewezen
kleedkamer(s) ontvangen in ruil voor de afgifte van paspoort of waarborg van 5,00 €. Bij
het vertrek uit de sporthal worden de badges terug overhandigd aan het toezichthoudend
personeel en krijgt men zijn paspoort of waarborg terug.
Toeschouwers mogen de sportvloer niet betreden en moeten de wedstrijd volgen vanaf de
tribunes.
De voorbehouden parkeerstroken voor gehandicapten en hulpdiensten moeten steeds
vrijgehouden worden.
Voertuigen die geparkeerd staan op de circulatiewegen van de parking zullen worden
weggetakeld op bevel van de politie.
Er mogen geen kaders, spandoeken, reclameborden geplaatst worden zonder toelating.
Voor de sporthallen Ieper moet voor catering beroep worden gedaan op de uitbater van de
cafetaria van het zwembad.
Er zijn geen gasvuren of toestellen met open vuur ( olievuurtjes e.a.) toegelaten in het
sportcentrum (cafetaria’s).
Het plaatsen van barbecue’s, frietketels, verkoopstandjes en andere commerciële
activiteiten op de parking moet minstens 2 weken vooraf worden aangevraagd aan het
College van Burgemeester en Schepenen




















Het aantal toegelaten personen in de sportzaal:
- Het gelijkvloers
- totale breedte uitgangen:
186+176+176+176
- eventueel nooduitgang
het vrijmaken van de garage:
+ 285
- De verdieping
- totale breedte uitgangen:
140+140+182+182
dalende trap
: 644/1.25

= 714 personen
= 999 personen mits garagepoort
= 515 personen

Het aantal toegelaten personen in de sporthal 2 (alle zalen inbegrepen) :
- Het gelijkvloers
- totale breedte uitgangen:
178+250+250 = 678 personen
mits dat de poorten in de kopgevels ontsloten zijn
- De verdieping
- totale breedte uitgangen:
100 + 100
dalende trap
: 200/1.25
= 160 personen

Voor scholen:
Reservaties vanaf 1/9 via softwarepakket Recreatex: zich houden aan gereserveerd zaaldeel,
kleedkamer en opgegeven sportactiviteit.
1. Geen combinatie meer binnen dezelfde les van een eerste deel buiten en een tweede deel (met
vuile voeten) binnen. Reiniging zal worden aangerekend aan de school!
2. Gebruik van sportmateriaal:

- plannen van activiteiten met andere scholen. ( vb het aantal
ballen of badmintonraketten is beperkt en zal niet worden
uitgebreid)
- Klein materiaal steeds op de juiste plaats terug te leggen in
de kasten.(geklasseerd)
- Na de les zelf terreinuitrusting terugplaatsen in berging

Gebruik van muziekinstallatie:

- te gebruiken met nodige voorzichtigheid
- Te reserveren

Plaatsen van materiaal:

- enkel tafeltennistafels en basketstellingen in sporthal 1 onder
begeleiding van zaalwachter
- Na de les alles terug in berging plaatsen

Indienen schema programma:

- programma indienen per maand ipv per 14-dagen.
- Zich houden aan wat toegezegd is door sportdienst.
- Zich houden aan (jaar-) programma mbt programma
collega’s!

Gebruik turnzalen:

- geen toestellen meer plaatsen op de lederen bekledingen van
turntoestellen
- Maxi-trampoline: maximum per 2 springen (rest leerlingen
buiten springzeil houden)

Algemeen:

rookverbod in kleedkamers
Zwembad: gebruik kaart groepsdeur!

Geen bergplaats mogelijk voor sportmateriaal scholen.
Gelieve de scheidingswanden onaangeroerd te laten tijdens de activiteiten om schade te
vermijden.(geen vangnet)
Bij sportdagen: cafetaria voor picknick via Piet Deweerdt

