COVID-19

Protocol competitie GBC Poona

Beste contactpersoon,
Dit seizoen verwelkomen we een of meerdere teams van jullie in Sporthal De Pol in Gaanderen voor
een competitiewedstrijd tegen één van onze teams. Om alles goed -en vooral veilig- te laten verlopen
hebben we een aantal regels opgesteld die ik graag aan jullie wil doorgeven. Ik ga er vanuit dat de
‘basisregels’ bij iedereen bekend zijn. Ik beperk me daarom tot de specifieke regels die gelden in
onze sporthal, kantine en voor onze vereniging.
Aankomst
Bij binnenkomst in de sporthal staat handgel. Maak hier gebruik van. Op het scherm staat het
baannummer waarop jullie team speelt. Wil je eerst even wat drinken? Geen probleem. Onze
kantine is open. Houd je wel aan de regels:
 Maximaal 4 personen aan een tafel (het is verplicht om te gaan zitten).
 Verschuif geen stoelen.
 Noteer je persoonsgegevens.
Omkleden en douchen
Onze kleedkamers zijn open. Hiervoor gelden de volgende specifieke regels:
 Maximaal 5 personen gelijktijdig in en kleedkamer
 Maximaal 3 personen gelijktijdig in de natte ruimte
Vanwege de beperkte ruimte vragen we iedereen om alvast in sporttenue naar de sporthal te
komen. Beperk de tijd dat je in de kleedkamer aanwezig bent.
Wedstrijden
In de sporthal staan voldoende banken bij de banen zodat iedereen voldoende ruimte heeft om te
zitten en de wedstrijden te bekijken. Loop niet onnodig door de zaal en blijf zoveel mogelijk op/bij je
eigen bank.
Publiek
Publiek is in beperkte mate toegestaan, mits de afstandsregels kunnen worden gewaarborgd.
We verbieden het niet, maar stimuleren het evenmin. Het bestuur van GBC Poona behoudt zich het
recht voor om publiek weg te sturen, als naar haar mening de veiligheid in het geding is.
De derde helft
We vinden het erg leuk om met jullie team nog even na te praten. We hebben de mogelijkheid om in
de kantine met maximaal 4 personen aan een tafel te zitten, met inachtneming van de
afstandsmaatregelen. Laten we er, ondanks deze beperking, er nog een gezellige derde helft van
maken.
Als je verder nog vragen hebt, stel ze gerust.
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