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Beste
Beste
Beste
Beste
Beste

bezoeker van de atletiekpiste
recreant-loper
niet-lid van Zottegem Atletiek
lid van Zottegem Atletiek
ouder van een lid van Zottegem Atletiek

Vanaf 2 juni wordt de atletiekpiste tijdens de trainingsuren van Zottegem
Atletiek afgesloten voor bezoekers, recreant-lopers, niet-leden van Zottegem
Atletiek en ouders van leden van Zottegem Atletiek. Indien een persoon zich nog
op de piste bevindt, zal hen gevraagd worden de site te verlaten. De piste zal op
dat moment dus ENKEL TOEGANKELIJK zijn voor leden van Zottegem
Atletiek.
Info trainingsuren Zottegem Atletiek en de joggingclub (Start To Run):
Dinsdag: 18.00 – 20.00 uur (piste afgesloten van 17.50 – 20 uur)
Woensdag: 18.00 – 19.15 uur (piste afgesloten van 17.50 – 19.25 uur)
Donderdag: 18.00 – 20.00 uur (piste afgesloten van 17.50 – 20 uur)
Zondag: 10.00 – 11.00 uur (piste afgesloten van 9.50 – 11.10 uur)
Specifieke info leden Zottegem Atletiek:
1. Er zal slechts 1 ingang/uitgang zijn aan de piste. De ingang/uitgang aan de
parking boven wordt afgesloten. De ingang/uitgang beneden zal dienen als
ingang/uitgang tot de piste.
2. Er zal 1 verantwoordelijk persoon opgesteld worden aan de
ingang/uitgang van de piste. Deze persoon ziet erop toe dat bij het
binnenkomen de handen telkens ontsmet worden. Ook bij het verlaten
van de piste worden de handen nogmaals ontsmet. Iedereen die naar de
training komt, dient zich tot het ontsmetten van de handen te engageren.
3. Het hek aan de ingang zal maximum 10 minuten voor en 10 minuten na
aanvang van de training geopend worden. D.w.z. van 17.50 tot 18.10 uur
kan uw kind aan de piste afgezet worden.
4. Het einde van de training en de Start To Run is 20.00 uur. Tot 20.15 uur
wordt er toezicht gehouden aan het hek. Vanaf 20.15 uur wordt het hek
geopend en kunnen individuele recreanten de piste terug betreden.

Regelgeving training Zottegem Atletiek:
Overeenkomstig met de VAL (Vlaamse Atletiekliga) zullen volgende regels van
toepassing zijn tijdens de training.

Veiligheid boven alles!
Hartelijk dank voor het respecteren van deze regelgeving!

HET BESTUUR VAN ZOTTEGEM ATLETIEK VZW

