Gebruiksregels en
Omgangsvormen
Gebruiksregels
1. Gebruikers van Sportcentrum Olympos (dit is inclusief Kalymnos en Kratistos) moeten
op verzoek van medewerkers van Sportcentrum Olympos te allen tijde door middel van
een pas of aankoopbewijs van Sportcentrum Olympos kunnen aantonen dat ze
gerechtigd zijn op dat moment gebruik te maken van de betreffende accommodatie. Zie
verder het controleprotocol dat verkrijgbaar is bij de sportdesk of als download te vinden
is op de website www.olympos.nl
2. Tijdens gebruik van Sportcentrum Olympos dient men de instructies van medewerkers
van het sportcentrum op te volgen. Gebeurt dit naar het oordeel van de medewerker van
het sportcentrum niet of onvoldoende en vindt het gebruik plaats op basis van een
lidmaatschap bij het sportcentrum, dan is de medewerker van het sportcentrum
gerechtigd om de kaart van het lidmaatschap in te nemen voor een nader te bepalen
termijn. Met het afgeven van de kaart verliest de sporter het recht om gebruik te maken
van de accommodatie en het programma van het sportcentrum.
3. Deelname aan activiteiten binnen Sportcentrum Olympos geschiedt geheel op eigen
risico. Er zijn door het sportcentrum geen verzekeringen afgesloten die (ongeval) schade of wettelijke aansprakelijkheid van gebruikers van het sportcentrum afdekken.
Geadviseerd word dan ook zelf zorg te dragen voor een adequate Wettelijke
Aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering.
4. Sportcentrum Olympos is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van
eigendommen van gebruikers van het sportcentrum. Het komt helaas voor dat er spullen
worden ontvreemd uit de kleedkamer en dergelijke. Laat waardevolle spullen zoveel
mogelijk thuis en laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter.
5. Sportschoenen voor gebruik in de binnenaccommodatie dienen schoon te zijn en niet als
buitenschoeisel te worden gebruikt. Schoenen die afgeven (met name zwarte zolen) zijn
niet toegestaan. De kunstgrasvelden (hockey, tennis en voetbal) mogen uitsluitend
betreden worden met het daarvoor bestemde schoeisel (liefst specifieke kunstgrasschoenen). Schoenen met metalen noppen zijn op de kunstgrasvelden ten strengste
verboden.
6. (Brom-)fietsen dienen te worden gestald in de fietsenstalling. (Brom-)fietsen die elders
staan worden verwijderd.
7. Het is niet toegestaan zonder toestemming dranken en/of etenswaren op de sportvelden
en in de sportaccommodaties te nuttigen, te verstrekken of te verkopen. Het gebruik van
in het Sportcafé gekochte consumpties is toegestaan op de galerijen/tribunes van de
sporthallen (met uitzondering van alcoholische dranken en glaswerk), in het Sportcafé
en op het terras. Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is zonder
toestemming van een medewerker van Sportcentrum Olympos niet toegestaan op de
faciliteiten van Sportcentrum Olympos.
8. Overal binnen Sportcentrum Olympos en buiten op de kunstgras sportvelden (hockey,
tennis en voetbal) geldt een rookverbod.
9. De kleedkamers en wasgelegenheden zijn 15 minuten voor de gehuurde tijd toegankelijk
en dienen uiterlijk 15 minuten na het verstrijken van de gehuurde tijd te zijn verlaten.
10. De gebruikte accommodatie (sporthallen, zalen en -velden, kleedkamer(s), enz.) dient
na gebruik netjes te worden achtergelaten. Indien noodzakelijk worden schoonmaakBijgewerkt: September 2019

kosten in rekening gebracht bij de huurder / gebruiker.
11. Geconstateerde beschadigingen en gebreken dient men direct bij de sportdesk te
melden. Kosten van schade aan de accommodatie en/of materialen door onzorgvuldig
gebruik zullen in rekening worden gebracht bij de veroorzaker van de schade.
12. Gehuurde materialen en toestellen dienen, tenzij anders afgesproken, door de huurder
zelf te worden geïnstalleerd of geplaatst en na gebruik weer opgeruimd te worden. Het
opbouwen en opruimen dient te geschieden binnen de gehuurde tijden. In de huurovereenkomst wordt aangegeven welke prijsconsequenties eventueel verbonden zijn
aan het gebruik van extra voorzieningen en/of materialen.
13. Het maken van reclame in, aan of bij de sportaccommodatie, is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming van de directie.
14. De huurder dient zelf zorg te dragen voor EHBO materialen en EHBO-ers.
15. In geval van calamiteiten dient men strikt de aanwijzingen van het dienstdoende
personeel op te volgen.

Omgangsvormen (naar voorbeeld van de Gedragscode NOC*NSF)
1. Wanneer je wordt gevraagd iets te doen wat tegen je gevoel of je normen en waarden ingaat, meld
dit dan bij de Sportdesk, of bij de directie van het sportcentrum. Voor vragen en meldingen kun je
ook terecht bij het Centrum Veilige Sport (www.centrumveiligesport.nl).
2. Toon respect voor ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef
iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
3. Respecteer afspraken, luister naar instructies en houd je aan de regels. Lees de gebruiksregels, deze
omgangsvormen, de eventuele (sport)-reglementen en alle andere afspraken en houd je daar ook
aan.
4. Ga netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen en laat een
kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
5. Blijf van anderen af. Raak – buiten de normale sportbeoefening – niemand tegen zijn of haar wil
aan.
6. Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
7. Discrimineer niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
8. Wees eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.
Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie, record of sportmoment.
9. Vecht alleen waar het in de sport gebruikelijk is, bijvoorbeeld op de mat of in de ring. Gebruik wat je
bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.
10. Sport niet onder invloed van alcoholische of stimulerende middelen. Drink pas na afloop van het
sporten alcohol, alleen met mate, alleen in het Sportcafé of op het aangrenzende terras en alleen
binnen de openingstijden van het Sportcafé. En drink niet wanneer je daarna nog moet rijden.
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11. Meld overtredingen van deze omgangsvormen bij de Sportdesk of de directie van het sportcentrum
en/of bij de vertrouwenspersoon van je vereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij
het Centrum Veilige Sport (www.centrumveiligesport.nl).
Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld, schend dat vertrouwen dan niet. Wanneer echter
de belangen van een sporter ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde; bel bijvoorbeeld
met het Centrum Veilige Sport (0900-2025590).
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