Protocol Sportcarrousel
Sportclubs uit Varsseveld, Kinderkamp Vennebulten, Vital Varsseveld en Helpgewoon Buurtsport
nodigen alle jeugd uit Varsseveld en omstreken uit om lekker te komen sporten! Iedere
vrijdagmiddag is er de mogelijkheid om op het sportpark van Sc Varsseveld samen met vriendjes en
vriendinnetjes diverse sporten uit te voeren en wel in de volgende tijdsblokken:
15:00 uur – 15:45 uur of,
16:00 uur – 16:45 uur
*Tijdsblokken zullen wij aan de hand van de aanmeldingen op leeftijd indelen.
Tijdens de activiteiten hanteren wij de regels van het RIVM. Om dit gestructureerd te kunnen laten
verlopen, hebben wij de volgende huisregels opgesteld:
Aanmelden = verplicht!
Na aanmelding ontvang je van ons het protocol en zul je toegevoegd worden
in een groepsapp. Indien je je aanmeld, gaan wij er vanuit dat je iedere week
aanwezig bent. Kun je een keer niet? Meld je dan via de e-mail of app af. Niet
aangemeld = geen deelname!
Parkeren fiets en auto
De kinderen, die op de fiets komen, kunnen de fiets in de fietsenstallen bij
het sportpark parkeren.
Voor het brengen en ophalen van de kinderen met de auto vragen wij u de
auto op de parkeerplaats te parkeren aan de andere kant van het spoor en
uw kind lopend te brengen of op te halen bij de ingang van het sportpark.
Desinfecteer je handen thuis
Wij vragen de kinderen thuis de handen te desinfecteren en ook bij
terugkomst weer. Op het sportpark is hier geen mogelijkheid toe.

Kom niet eerder dan 10 minuten van te voren en vertrek na de eindtijd
direct!
Voor, tijdens en na het sportuurtje kan er geen gebruik gemaakt worden van
de kleedkamers, toiletten en douches.
Blijf thuis bij gezondheidsklachten
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). Blijf thuis als iemand in
jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Ten slotte
blijf je thuis als iemand in jou huishouden positief getest is op COVID-19.
Houdt 1,5 meter afstand van onze vrijwilligers
Voor iedereen boven de 18 jaar geldt dat zij 1,5 meter afstand moeten
houden. Wij vragen de deelnemers hier rekening mee te houden tijdens de
activiteiten.
Geen toeschouwers toegestaan
Voor ouders, verzorgers en andere belangstellenden is het niet mogelijk
te kijken naar de trainingen. Uitsluitend de aangemelde jeugd en begeleiders
zijn toegestaan op het veld.

