CLUBNAAM

Dosko@ristorno Essen

ADRES SPORTHAL

Sporthal Hemelrijk, Moerkantsebaan 34, 2910 Essen

ALGEMEEN

Wij zijn gebonden aan de maatregelen die de verschillende overheden en sportfederaties ons
opleggen. De lokale overheid (gemeente) kan bijkomende maatregelen opleggen. Alle geldende
maatregelen zijn bindend, dit document is enkel een aanvulling en/of verduidelijking. Gelieve de
richtlijnen bij het binnen komen van de sporthal te volgen zoals aangeduid : algemene
mondmaskerplicht voor iedereen, behalve voor de sporters op het veld; handen ontsmetten, volgen
van het circulatieplan.

REGISTRATIE

We worden verplicht door de overheid om een registratie bij te houden. Supporters zal gevraagd
worden om zich te registreren. Deze gegevens zullen maximum 4 weken worden bijgehouden. Voor
spelers, coaches, volstaan de wedstrijdbladen als registratie.

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER

SCHEIDSRECHTERS
CAFETARIA

Per ploeg zal er 1 kleedkamer voorzien zijn. De kleedkamers worden toegewezen door onze
zaalverantwoordelijken. Er wordt niets in de kleedkamer achtergelaten : alles gaat terug in de sporttas ,
deze gaan terug mee de zaal in na het omkleden. De douches zijn door onze gemeente gesloten en
kunnen dus niet gebruikt worden.
Supporters mogen op de voorziene tribunes plaats nemen.
Dosko voorziet geen waterflessen. De bezoekende ploeg voorziet zelf waterflesjes of waterbidons.
Deze kunnen gevuld worden in een speciaal daarvoor voorzien watertappunt in de inkomhal van de
sporthal
aparte kleedruimte is voorzien
De cafetaria is geopend, maar het aantal bezoekers is beperkt. Graag de maatregelen volgen die de
uitbater ter plaatse heeft aangegeven.

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

Wie vul ik in ? Johnny, Bob, ikke ? Of ?

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE

geen

DATUM LAATSTE UPDATE
De informatie hierboven is doorgegeven door de betrokken club, het is de verantwoordelijkheid van de club om alle informatie tijdig en correct door te geven. De informatie
wordt dan centraal geplaatst op het platvorm van Volley Antwerpen zodat iedereen op deze locatie het overzicht kan raadplegen.

