Fair play:
"het hanteren van een aantal afspraken en regels om de
sport voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk en
plezierig te houden"
Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan,
kunnen we het eerlijk en aantrekkelijk houden.
Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit
draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Fair
Play komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de
'strijd' wordt aangegaan.
• Gedraag je altijd en overal sportief.
• Spreek elkaar aan op het gedrag.
• Geef het goede voorbeeld.
• Ik ben zuinig op jouw spullen. Ben jij dat ook op die van mij?
• Afspraak is afspraak!
• Houd je aan de spelregels.
• Accepteer beslissingen die genomen zijn.
• Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is.
• Respecteer het werk van de mensen die het sporten voor jou
mogelijk maken.
• Geef fouten toe.

Wij hopen samen met u zo een fijne, ontspannende
sportbelevenis aan uw kind te bezorgen.

ONTHAALBROCHURE
sportjaar 2021-2022
Gezwind & Lenig vzw
Turnclub Gelrode
Welkom:
U koos ervoor uw kind bij ons wekelijks een uurtje aan
sport te laten doen. Wij danken u voor het vertrouwen.
Graag geven we met dit foldertje u enkele doetjes en
weetjes mee om alles in goede banen te leiden.

CORONAMAATREGELEN
Dit zijn enkele richtlijnen om het voor iedereen
aangenaam te maken.
De leiding en hulpleiding staan een heel jaar ter
beschikking van uw kinderen om op een verantwoorde en
veilige manier het turnen aan te leren.
Heeft u vragen dan kan u voor of na de les bij het
aanwezige bestuurslid of de betrokken leiding terecht.

de basisregels
- dragen mondneusmaskers voor alle 12+ en volwassenen
bij niet- sporten
- afstand houden 1,5m
- niezen in elleboog , papieren zakdoekjes gebruiken
- handen ontsmetten aan ingang en uitgang sporthal
- bij ziekte verboden om de sporthal te betreden
- geen handen schudden

G&L protocol
- zie afspraken op website
- zie circulatieplan en volg pictogrammen
- volg richtlijnen op van medewerkers

Cafetaria:

Door coronamaatregelen zal hier ook de afstand van 1.5 m
steeds moeten gelden. Mondneusmasker verplicht bij
doorlopen, blijven zitten niet toegelaten omwille van te
kleine ruimte

Tijdens de turnles:

Eens uw kind in de zaal is, zal de lesgever zijn
verantwoordelijkheid nemen en is hij diegene die uw kind
begeleid. Wij vragen dan ook de les niet te storen en uw
kind(eren) ook niet uit de les te halen - tenzij dit vooraf
wordt afgesproken of om dringende redenen nodig is.
U mag op aanvraag op aangeduide plaats zitten blijven.

Drank:

Uw kind mag steeds drank van thuis meebrengen om
direct na de les een slok te nemen. tijdens de les wordt
één drank moment ingelast. Graag ook steeds de drinkbus
of het drankje markeren met de naam van uw kind.

Kledij:

U hoeft niet te investeren in dure sportkledij. Wat
schoenen betreft, vragen we om sportschoenen met lichte
zolen te dragen. Zwarte zolen laten vaak sporen op de
vloer na en zijn in de sporthalvoorschriften verboden.

Verloren / vergeten voorwerpen:

Als er iets achterblijft zoals een jas, schoenen, turnzak,
pantoffels of wat dan ook, bergen wij dit steeds op. Vraag
ernaar bij een volgende turnles.
We stoppen deze voorwerpen in een papieren of plastiek
zak .
Vraag ernaar bij een volgende les.

Belangrijke / ongeregelde zaken:

Uw kind heeft misschien een (tijdelijke) lichte fysieke /
mentale beperking en wil toch graag meedoen. Zeg het
ons zodat wij hier rekening mee kunnen houden en er juist
mee kunnen omgaan.
Mogelijk is er eens een klein akkefietje tijdens een les
gebeurd dat de lesgever niet opgemerkt heeft. Dit heeft bij
uw kind het "geen zin meer " effect gegeven.
Vertel het ons en wij zullen dit (samen) op passende wijze
trachten op te lossen.
Onze Jeugdsportbegeleider:
Thierry

Algemene zaken ivm. Discipline en Veiligheid:
-

Geen ouders in de turnzaal
Sierraden niet toegestaan
Geen loshangende haren
Gepast schoeisel dragen
Laat geen bril rondslingeren
Geen sweaters met kap
Geen snoep (trakteren na de les mag wel)

Bewaking en EHBO:

Wij zorgen ervoor dat er steeds iemand van het bestuur of
een andere vrijwilliger aanwezig is. Deze persoon zal zich
ontfermen over uw kind als het zich licht bezeert en
eventueel de eerste nodige zorgen toedienen.

Mocht uw kind ziek worden tijdens een les of zich erg
bezeren dan zullen we steeds contact met u opnemen. Als
het zich tijdens de les bezeerd heeft, en toch nadien
verder heeft meegedaan, zullen we u ook daarvan op de
hoogte brengen na de les. Zo bent u ingelicht mochten er
nadien complicaties optreden. Wij verzoeken u dan ook
terug contact op te nemen binnen de 12 u op het
hiernavolgend nummer zodat wij dit kunnen doorgeven
aan onze verzekering.
Na de les vragen we dat de kinderen onmiddellijk naar
buiten gaan om volgende groep toe te laten. Spreek ook
met hen af om onmiddellijk terug naar binnen te komen,
mocht u niet daar zijn. U kan ons telefonisch bereiken op
nr. 0474 71 00 01 mocht u onvoorzien toch later
toekomen. Wij kunnen uw kind geruststellen en zullen dan
zorgen voor uw kind.

