VERLOOP TRAININGEN
ASPIRANTEN
KOMEN TESTEN? = VOORAF REGISTREREN VIA

WWW.GYMCLUBWAARSCHOOT.BE
OF S C A N D EZE QR-CODE

Registratie is niet nodig voor gymnasten die reeds
zijn ingeschreven voor seizoen 2020 - 2021 en
waarbij alle lid- en lesgelden betaald werden.
--> Die mogen meteen naar de kleedkamer.
Registratie is verplicht voor elke training dat een
gymnast komt testen.

#WEAREGYM #WEARESAFE

AFHALEN
ASPIRANTEN

OPHA L E N :
Aspiranten 1 / 2 / + --> via atletiekpiste.
De gymnasten verzamelen samen met de trainers per groep.

Aspiranten 3 / 4 / 5&6 --> via de inkom van de sporthal.
Ouders komen niet verder dan de inkomhal en wachten daar (of
buiten) op hun gymnast.
Ingang is steeds via de inkom van de sporthal.

PRAKTISCHE
AFSPRAKEN
ASPIRANTEN
KLEE D K A MERS:

VOOR D E G YMNASTEN VAN
ASPI R A N TEN 1 / 2 / +
De gymnasten wachten in de kleedkamer. De trainers komen de
gymnasten zelf halen in de kleedkamer.
De gymnasten nemen hun drankje (water) mee naar de zaal.
Aan de gymnasten vragen we zo weinig mogelijk spullen mee te doen.
Iedere gymnast moet in staat zijn zichzelf te kleden.
INGANG via de inkomhal van de sporthal. OPHALEN via de
atletiekpiste. (zijkant sporthal)

VOOR D E G YMNASTEN VAN
ASPI R A N TEN 3 / 4 / 5&6
De gymnasten komen zelfstandig om 16u de zaal binnen, via de
achterste deur. (zo is er enkel eenrichtingsverkeer)
De gymnasten nemen hun drankje (water) mee naar de zaal, alsook
hun schoenen (niet aan) om nadien op te ruimen.
INGANG & OPHALEN via de inkomhal van de sporthal.

ALGE M E E N
Elke gymnast ontsmet zijn handen bij het betreden van de sporthal.
Onze maatregelen ter voorkoming van het coronavirus kan u vinden
op www.gymclubwaarschoot.be
die van de gemeente Lievegem op www.lievegem.be

