Stichting Bosbad Leersum

Basisregels vanaf 08 juli 2020

De hier genoemde maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid
en de Nederlandse Raad Zwemveiligheid.
De maatregelen, het protocol en de mogelijkheden zijn afgestemd met de gemeente Utrechtse
Heuvelrug.
Het protocol verantwoord zwemmen is terug te vinden op:
https://water-vrij.nl/organisaties/
Al onze informatie is terug te vinden op:
https://www.bosbadleersum.nl/
Reserveren / registreren kan via:
https://www.bosbad-leersum.nl/45-WP-dev/

Stichting Bosbad Leersum

De mogelijkheden vanaf 08 juli

★

reserveren op eigen naam

★

losse personen: registratie op naam

★

minimaal Zwemdiploma A

★

gezinnen: ouder registreert hele gezin

★

minimaal 13 jaar oud óf samen met ouder /

★

minimaal Zwemdiploma A of zwembandjes

verzorger

★

kinderen maximaal 17 jaar oud

toegang met abonnement, 12

★

pierebad voor de allerkleinsten

BadenKaarten, losse kaartjes

★

toegang: abonnement, losse kaartjes, etc.

1,5 meter afstand houden met iedereen van

★

ouder / verzorger mag plek op de ligweide

18 jaar of ouder

★

huishoudens houden op de ligweide houden

★

★

afstand van andere huishoudens
★

bij grote drukte volwassenen uit het water

Wanneer?

Wanneer?
Tot en met 19 juli 2020:

Tot en met 19 juli 2020:

Doordeweekse dagen:

Doordeweekse dagen:

★

07:00 - 12:00 en 18:00 - 19:00

Weekend- en Feestdagen:
★

10:00 - 12:00

★

12:00 - 17:30

Weekend- en Feestdagen
★

12:00 - 18:00

Vanaf 20 juli 2020:

Vanaf 20 juli 2020:

Doordeweekse dagen:

Doordeweekse dagen:

★

07:00 - 10:30 en 18:00 - 19:00

Weekend- en Feestdagen:
★

10:00 - 12:00

★

10:30 - 17:30

Weekend- en Feestdagen
★

12:00 - 18:00

Stichting Bosbad Leersum

De tijden vanaf 08 - 19 juli
Doordeweekse dagen

Weekend- en Feestdagen

07:00 - 12:00 - Banen Zwemmen

10:00 - 12:00 - Banen Zwemmen

12:00 - 17:30 - Recreatief Zwemmen

12:00 - 18:00 - Recreatief Zwemmen

18:00 - 19:00 - Banen Zwemmen

Stichting Bosbad Leersum

De tijden vanaf 20 juli tot eind seizoen
Doordeweekse dagen

Weekend- en Feestdagen

07:00 - 10:30 - Banen Zwemmen

10:00 - 12:00 - Banen Zwemmen

10:30 - 17:30 - Recreatief Zwemmen

12:00 - 18:00 - Recreatief Zwemmen

18:00 - 19:00 - Banen Zwemmen

Stichting Bosbad Leersum

Banen Zwemmen

Recreatief Zwemmen

Onderstaande link kan je klikken om te

Onderstaande link kan je klikken om te

kunnen reserveren/registreren voor banen

registreren voor recreatief zwemmen:

zwemmen:
https://www.bosbad-leersum.nl/45-WP-dev/

https://www.bosbad-leersum.nl/45-WP-dev/

0107-banen-zwemmen/

0107-recreatief/

Onderstaande QR code kan je scannen om te

Onderstaande QR code kan je scannen om te

kunnen reserveren/registreren voor banen

kunnen registreren voor recreatief zwemmen:

zwemmen:

