De belangrijkste regels die geldig zijn in de sporthallen.
•

Het is verboden het sportterrein te betreden met
 zwarte of vuile zolen
 frisdrank en bier in glas
 kauwgom en eetwaren

•

De parketvloer mag enkel betreden worden met sportschoenen met non-marking zolen. Er zijn
schoenovertrekjes beschikbaar voor wie met gewone schoenen de sportvloer wil betreden.(vb
officiëlen).

•

Enkel water in plastieken flessen is toegelaten.

•

Frisdrank en bier in glas is eveneens verboden op de tribunes.

•

Het plaatsen en het wegnemen van de sporttoestellen en materiaal op uw terrein moet
gebeuren binnen de uren die aan de clubs werden toegewezen. Hou er dus rekening mee dat
het terrein volledig vrij is voor de volgende gebruiker wanneer u uw training of activiteit eindigt.
Stop dus wat vroeger zodat u bijv. basketdoelen nog kunt wegnemen.

•

In de turnzalen is het verboden om zweedse banken of andere constructies te plaatsen op de
lederen bekleding van paard met bogen, springkasten, springpaard, of andere toestellen die
schade kunnen veroorzaken aan de lederen bekleding.

•

In de turnzaal mag de maxi-trampoline slechts door 1 persoon met begeleider tegelijk gebruikt
worden.

•

Spuiten met drank is verboden op de sportvloer, de gangen en in de kleedkamers. De
schoonmaakkosten worden verhaald op wie de schade veroorzaakte.

•

Honden worden niet toegelaten in de sporthallen.

•

Er geldt een algemeen rookverbod in de sporthal, kleedkamers en gangen.

•

In de sporthallen Ieper kunnen de gebruikers de sleutels van de hun toegewezen
kleedkamer(s) ontvangen in ruil voor de afgifte van paspoort of waarborg van 5,00 €. Bij het
vertrek uit de sporthal worden de sleutels terug overhandigd aan het toezichthoudend
personeel en krijgt men zijn paspoort of waarborg terug.

•

Toeschouwers mogen de sportvloer niet betreden en moeten de wedstrijd volgen vanaf de
tribunes.

•

De voorbehouden parkeerstroken voor gehandicapten en hulpdiensten moeten steeds
vrijgehouden worden.

•

Voertuigen die geparkeerd staan op de circulatiewegen van de parking zullen worden
weggetakeld op bevel van de politie.

•

Er mogen geen kaders, spandoeken, reclameborden geplaatst worden zonder toelating.

•

Voor de sporthallen Ieper moet voor catering beroep worden gedaan op de uitbater van de
cafetaria van het zwembad.

•

Het plaatsen van barbecue’s, frietketels, verkoopstandjes en andere commerciële activiteiten
op de parking moet minstens 2 weken vooraf worden aangevraagd aan het College van
Burgemeester en Schepenen.

