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ATLETIEKCLUB MERKSPLAS VZW

ZEER BELANGRIJK !!!!
Om de dure sportvloer van de nieuwe sporthal niet te beschadigen is er een zeer strenge
reglementering uitgewerkt i.v.m. het dragen van sportschoenen.
Hierna de tekst zoals die is opgenomen in het reglement voor het gebruik van de
gemeentelijke sportaccommodatie ’t Hofeind:
Artikel 18
Bij het gebruik van de sporthallen en de polyvalente ruimtes dienen volgende voorwaarden in
acht genomen te worden:
o Het betreden van de sportvloer is uitsluitend toegestaan met aangepast
sportschoeisel dat geen verkleuring- of verbrandingsstrepen nalaat op de
sportvloer. Het dragen van buitenschoeisel is absoluut verboden.
o De toezichthouder controleert het schoeisel bij het binnenkomen van de
sportzalen. Hij/zij heeft daaromtrent alle verantwoordelijkheid en mag op basis
van bovenstaand feit mensen de toegang tot de sportaccommodatie weigeren.
o Bij het betreden van de polyvalente zaal 1 (gevechtssportzaal) mogen de
sportmatten niet betreden worden met schoenen.
o De gebruikte ruimten moeten in opgeruimde en nette toestand worden
achtergelaten. Afval moet in de daartoe bestemde afvalbakken gedeponeerd
worden.
o Het gebruik van magnesiumpoeder bij het gebruik van de turntoestellen is
toegestaan mits na afloop van de activiteit( zowel de toestellen als de vloer
worden gereinigd.
o Het is verboden te eten of te drinken in de sporthal en polyvalente ruimtes.
Niet-alcoholische dranken in plastic flessen of sportbidons zijn evenwel
toegelaten, maar enkel voor sportbeoefenaars op de zwarte beschermmatten.

DUS: wanneer je komt sporten breng je je sportschoenen mee en je doet ze pas aan in de
kleedkamer. Nooit sportschoenen aandoen waarmee je buiten hebt gelopen. Zorg ervoor dat je
sportschoenen GEEN verkleuring- of verbrandingsstrepen nalaten. Bij niet naleven van deze
spelregels zal de toegang tot de sporthal geweigerd worden.
Respecteer deze regels: alzo maak je het jezelf en de toezichthouder gemakkelijk!!!

