INTERN REGLEMENT “KALMTHOUTSE ZWEMVRIENDEN V.Z.W.”
Art.1
De zwemtrainingen gaan door van september tot en met juni. Bij betaling van het lidgeld verklaren de leden of in geval
van minderjarigen hun ouders, het intern reglement te zullen respecteren.
Art.2
Onze zwemclub staat open voor ieder die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet, onafgezien van geslacht, religie, of
sociale afkomst. We staan eveneens open voor kinderen met een beperking, doch enkel indien wij kunnen voldoen
aan de noden en volgens de mogelijkheden van het kind. Dit gebeurt in overleg met de ouders.
Art.3
De zwemuren voor de volwassenen gaan door op dinsdag van 21.00u tot 22.00u. Jongeren (16-plussers) mogen
eveneens deelnemen. De zwemuren voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) gaan door op zaterdag van 8.30u tot
9.10u; of van 9.10u tot 9.50u; of van 9.50u tot 10.30u. Er kan slechts van lesuur worden gewisseld in overleg met de
lesgevers of het bestuur. Er wordt op tijd begonnen, laatkomers krijgen een verwittiging. Bij misbruik kan eventueel de
toegang worden geweigerd.
Art.4
Het Inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro voor de volwassenen en dient te worden betaald, ten laatste de derde
zaterdag van de maand september. Kinderen genieten een korting en betalen 70 euro. Nieuwe leden betalen het
lidgeld binnen 2 weken na de eerste zwembeurt (proefperiode). Het inschrijvingsgeld omvat: het lidgeld, de
sportverzekering en de inkom. Bij niet-betaling is men niet verzekerd en kan men niet in het zwembad worden
toegelaten tot men zich in orde heeft gesteld. Bij beëindiging van het lidmaatschap, om gelijk welke reden, kan het
lidgeld of een gedeelte ervan niet worden teruggeëist.
Art.5
Zowel volwassenen als kinderen die in het diep bad starten, moeten minimaal één baanlengte kunnen zwemmen. Bij
twijfel zal men een zwembrevet moeten voorleggen. Kinderen die in het diep bad van start gaan, zullen binnen een
termijn van 3 weken (proefperiode) beoordeeld worden op hun zwemstijl. Indien deze niet aan onze normen voldoet
zullen ze naar een lagere zwemgroep worden verwezen.
Art.6
Kinderen kunnen deelnemen aan de lesjes ‘Waterwennen’ vanaf de leeftijd van 4 jaar; Zij moeten zindelijk zijn. Vóór
aanvang van de les verzekeren de ouders zich ervan, dat de allerkleinsten een bezoek aan het toilet hebben
gebracht. Zij dienen wekelijks aan de zwemlesjes deel te nemen. Afwezigheden wegens ziekte of andere reden,
moeten telefonisch of via e-mail worden gemeld. Kinderen die drie opeenvolgende weken afwezig zijn zonder
melding, zullen worden geschorst en terug op de wachtlijst geplaatst. Dezelfde maatregel geldt, indien kinderen
frequent en voor kortere perioden niet aan de zwemlessen deelnemen.
Art.7
Jongeren in het diep bad, zullen eveneens regelmatig aan de trainingen deelnemen, langdurige afwezigheden dienen
eveneens gerechtvaardigd te worden. Herhaaldelijk misbruik kan eventueel leiden tot schorsing. De ouders worden op
de hoogte gebracht.
Art.8
Er wordt gezwommen in deftige zwemkledij. Onze voorkeur gaat uit naar zwemkledij in rekbare stof. Bermuda’s, of
zwemshort ’s met zakken/ritsluiting zijn verboden, eveneens shorts met pijpen tot op of onder de knie.
Dames/meisjes(+12j) dragen bij voorkeur een badpak. Een badmuts is voor iedereen verplicht.
Art.9
Bij ernstig en/of herhaaldelijk probleemgedrag heeft de zwemclub het recht om kinderen uit het zwembad te zetten of
te weigeren. Ouders zullen worden op de hoogte gesteld. Van hun wordt verwacht dat zij onze lesgevers steunen bij
het laten naleven van het intern reglement door de kinderen.
Art.10
De verzekering van onze organisatie dekt enkel lichamelijke schade.
Art.11

De persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Zij zullen
uitsluitend gebruikt worden voor de administratieve afhandeling van de inschrijving en om de leden te contacteren
over onze activiteiten en dit op grond van hun toestemming. De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven
aan derden tenzij aan de federatie waartoe onze vereniging behoort nl. SPORTA-federatie vzw.
Art.12

Het bestuur behoudt het recht, paragrafen aan het intern reglement toe te voegen, af te schaffen of te wijzigingen.

