CLUBNAAM

MOLVOC MOL

ADRES SPORTHAL

Rode Kruislaan 20 - 2400 MOL

ALGEMEEN

Algemeen mondmaskerplicht voor iedereen (12+) , behalve voor de sporters op het veld. Handen ontsmetten
bij binnenkomst en verlaten van de sporthal. Volg de aangeduide looprichtingen zoveel mogelijk. Het lokaal
voor het wedstrijdblad zal tijdelijk verplaatst worden achter zaal A en B in de materiaalberging.

REGISTRATIE

Elke bezoeker van de sporthal dient zich te registreren. De registratie gebeurt elektronisch via QR-code.
Indien u geen smartphone ter beschikking heeft spreek dan een verantwoordelijke aan. De gegevens worden
automatisch verwijderd na 4 weken.

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER

SCHEIDSRECHTERS

Men vraagt om zoveel mogelijk in sportkledij toe te komen in de sporthal. Na de wedstrijd zijn kleedkamers
voorzien per ploeg. Maximim douchetijd voorzien van 20 minuten om het mogelijk te maken te ontstmetten.

Mondmasker dragen is verplicht. Per tribune zijn er 22 plaatsen beschikbaar, niet-beschikbare zitjes zijn
gemarkeerd en mogen niet gebruikt worden.
Er zullen geen waterflessen ter beschikking gesteld worden. Bij de inkom, naast het zaalwachterslokaal is een
kraan in de gang om eigen drinkbussen mee te brengen. Om deze zone te betreden is een mondmasker
verplicht, bij aankomst op het terrein dienen de handen weer ontsmet te worden.
Omkleedruimte is voorzien, niet betreden indien deze in gebruik is door een collega.

CAFETARIA

Onze cafetaria wordt publiek uit gebaat. De algemene regels voor de horeca zijn dus van kracht. Luister steeds
naar de uitbaters om alles vlot te laten verlopen.

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

Tommy Jennen - bestuur@molvoc.be

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE

/

DATUM LAATSTE UPDATE

7/09/2020 Laatste versie steeds online: https://www.gemeentemol.be/coronamaatregelen-sporthallen

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.

