Afspraken/regels voor de vrije inloop van Penta Winterswijk
op de vrijdagen van 20.00 – 22.00 uur
1. De vrijdag inloop is van 20.00 tot 22.00 uur.
2. De kosten voor deelname aan deze inloop bedragen € 2,50 (leden KNGU) € 5,00 (niet
leden KNGU).
3. De inloop is voor Penta Winterswijk leden, leden van regionale gym- en
turnverenigingen, aangesloten bij de landelijke bond en daarmee verzekerd mogen ook
van deze regeling gebruik maken.
4. De inloop zal op alle vrijdagen plaatsvinden m.u.v.;
4.1. Data waarop de hal vanuit de gemeente gesloten is.
4.2. Momenten waarop de zaal ingericht wordt voor demonstraties en/of wedstrijden. De
beschikbaarheid van de zaal wordt vroegtijdig (uiterlijk een week) aangegeven via de
Facebookpagina van Penta Winterswijk.
5. Alle deelnemers zetten hun naam en verenigingsnaam op een lijst voor aanvang van de
inloop. Hiermee geven ze aan dat ze op de hoogte zijn van deze opgestelde regels.
6. Alle deelnemers staan onder eigen begeleiding/trainers. Penta Winterswijk zorgt voor
een algehele leiding die tijdens deze vrije inloop aanwezig is.
6.1. Deze leiding heeft ook de algemene leiding over deze inloop en is beschikbaar voor
vragen en advies.
6.2. Bij een “volle zaal” zal de verantwoordelijke Penta Winterswijk leiding turn(st)er(s)
volgens een door hem/haar opgesteld schema op de toestellen indelen en laten
doordraaien.
6.3. Bij onverwachte situaties neemt de Penta Winterswijk leiding passende maatregelen
die door de bezoekende begeleiding, trainers en deelnemers direct opgevolgd
dienen te worden (denk aan brand, ernstige blessures of andere calamiteiten).
7. De inloop is een aanvulling en een dienstverlening aan eigen leden en leden van
regionale gym- en turnverenigingen. De inloop kan/mag nooit een reguliere training
vormen voor de deelnemers.
8. Deelnemers t/m 12 jaar worden door eigen bevoegde leiding begeleid. 13 jaar en ouder
eventueel door assistenten/ouder(s)/verzorger(s).
8.1. De begeleiding, trainer, ouder/verzorger is verantwoordelijk voor een veilige inloop.
In geval van blessure(s) begeleidt de verantwoordelijke voor de turn(st)er(s) deze
naar de Huisartsenpost of de Spoed Eisende Hulp (SEH).
8.2. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet bevoegd om in de zaal aanwezig te zijn, zij worden
geacht op de tribune plaats te nemen.
9. De toestellen en oefensituaties mogen alleen gebruikt worden op de manier die bedoeld
is voor deze toestellen.
10. Deelnemers dragen turnkleding of sportkleding. Er mag op de toestellen geen schoeisel
gedragen worden, m.u.v. turnslofjes.
11. In de turnhal is het niet toegestaan om te eten of te drinken.
12. Conform de wettelijke bepalingen is het niet toegestaan om te filmen of te fotograferen in
de turnhal.
13. Penta Winterswijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade
aan persoonlijke bezittingen.
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