
Buiten sporten: belangrijke informatie en regels  

Op deze pagina vind je belangrijke informatie en regels met betrekking tot het 

buitensportprogramma.  

We verzoeken je kennis te nemen van onderstaande regels vóór je naar Olympos komt, 

en ze in acht te nemen. Samen zorgen we er zo voor dat iedereen veilig en verantwoord 

kan sporten.    

Algemene sportregels buitensport 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

 Blijf thuis als je in de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, benauwdheid, keelpijn, hoesten, verhoging of 

koorts. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft of positief getest is of COVID-19. 

 Reserveren is verplicht: kom alleen op afspraak of met een (tevoren online gemaakte) 

reservering naar Olympos. 

 Alle gebouwen zijn gesloten; er wordt alleen buiten gesport.  

 Kleed je thuis om. Er zijn geen kleedruimtes en lockers beschikbaar. 

 Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet. Er is geen toilet beschikbaar. 

 Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 

seconden. 

 Kijk van tevoren goed (op onze website) waar je moet zijn en volg de routing ter plaatse. 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor het gereserveerde tijdstip (timeslot) op de 

accommodatie 

 Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar Olympos, bijvoorbeeld te voet, met de 

fiets of eigen auto. 

 Als je met de fiets komt: de fietsenstalling is in zones verdeeld. Kijk s.v.p. ter plaatse 

waar je je fiets dient te stallen (voor sommige verenigingen en de groepslessen die 

elders op het Utrecht Science Park plaatsvinden, zijn andere locaties van toepassing).  

 Houd 1,5 meter afstand. 

 Schud geen handen en geef geen high fives. 

 Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, matje, 

bidon, handschoenen, etc. 

 Volg altijd de aanwijzingen van het Olympos-personeel op. 

 Verlaat direct na het sporten de accommodatie. 

Kijk s.v.p. ook op de webpagina van de sport of les waar je aan wil deelnemen, voor de 

regels die voor dat specifieke sportonderdeel van toepassing zijn. 

Bij voorbaat dank voor je medewerking! 


