
REGELS FITNESS EN KRATISTOS 

 

 Lees de algemene Olympos regels goed door voor je naar Olympos komt. 

 Kleed je bij voorkeur thuis om en kom in je sportkleding en neem een 

handdoek, bidon en schone binnenschoenen mee. Kleedkamers, douches en 

toiletten zijn beschikbaar; lockers zijn nog buiten bedrijf. Je tas met spullen 

kun je mee de fitness en Kratistos in nemen en opbergen op de daarvoor 

aangewezen plek.  

 Vervang in de kleedkamer je buitenschoenen door schone binnenschoenen.  

 Voor iedereen van 13 jaar of ouder is het buiten het sporten om verplicht om 

een mondkapje te dragen in alle binnenruimtes van Olympos, waar het niet 

mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Aangezien onze 

sportdeskmedewerkers achter een spatscherm zitten, dragen zij geen 

mondkapje. 

 Kom niet eerder dan 5 minuten voor je gereserveerde timeslot of les naar 

Olympos. 

 Afstand: houd altijd 1,5 meter afstand tot de andere sporters en tot de 

trainer(s). Sport alleen en vermijd fysiek contact met andere atleten en hun 

spullen. 

 Raak tijdens de training je gezicht zo min mogelijk aan. 

 Maak het materiaal steeds goed schoon na gebruik. Je krijgt een eigen 

spuitflacon bij de ingang van de fitness en Kratistos. Spuit schoonmaakmiddel 

op papier, veeg schoon, droog af. Reinig tussendoor je handen met 

handreinigingsgel (eigen handgel is een pré).  

 Extra bescherming: gebruik indien nodig extra materialen zoals (fiets- of  

hygiëne-)handschoenen. 

 Houd je aan zowel deze en de algemene Olympos regels: bij het overtreden 

van de regels kan de trainer je de toegang tot de outdoor fitness en Kratistos 

ontzeggen.  

 Houd ook tijdens aankomst en vertrek afstand tot de andere sporters in de 

binnen- en buitenaccommodatie van Olympos.  

 Check voor het (verplicht vooraf) reserveren van een timeslot de regels op de 

Olympos website. 

 

Veel sportplezier! 
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