REGLEMENT CORONA-PERIODE KLIMZAAL BLEAU

Dragen van mondmaker is verplicht overal in het gebouw. Als u de klimzaal
binnen komt, dient u een mondmasker te dragen. In de lengteklimzaal, mag het
mondmasker enkel tijdens het klimmen afgezet worden. Wanneer u door de klimzaal
wandelt of staat te zekeren, moet het mondmasker dus altijd gedragen worden. In de
boulderzaal mag u enkel wanneer u effectief aan het klimmen bent het mondmasker
afzetten. Tijdens het consumeren in de bar of op terras, mag het mondmasker af.
Loop u rond in de bar dan draagt u een mondmasker. Wij bedienen aan tafel.
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reservatie is verplicht in vooraf vastgelegde tijdsslots. Bij lengteklimmen
reserveert ook uw lengteklimpartner op hetzelfde moment om zeker te zijn van
zijn/haar plaats in de sessie. Reservatie gebeurt via: https://app.toplogger.nu/nl/login
U kan ook terug materiaal (klimschoenen en gordels huren). Na gebruik
worden die 72u opzij gezet.
Bij reservatie kiest u voor een zone: boulderzaal, indoor lengteklimzaal,
outdoor lengteklimzaal. Wisselen van klimzaal binnen één klimsessie is niet
mogelijk. Reservatie kan tot 14 dagen op voorhand.
Mensen die geen klimpas hebben, kiezen voor de boulderzaal.
Elke persoon moet zelf reserveren via een eigen account. Gezinnen kunnen
eventueel bij één persoon meerder voornamen zetten, zodat ze niet voor elk
gezinslid een ander account moeten aanmaken.
U moet tussen 2 klimsessies altijd 1 dag tussen laten. U kan dus klimmen om
de 2 dagen.
U blijft thuis als u ziek bent of u zich niet zo goed voelt
Kleed je thuis al om, ga nog eens naar toilet voor vertrek en was grondig je
handen.
De kleedkamer blijven gesloten. U komt reeds in klimuitrusting binnen en
tracht uw persoonlijke spullen te beperken. Deze kunnen opgeborgen worden
in de vakjes. De lockers zijn niet toegankelijk.
Voor de klimsessie wast iedereen zijn/haar handen en desinfecteert ze met de
aangeboden alcohol-gel.
U respecteert op alle momenten een afstand van 1,5m. Troep dus niet samen in
de boulderzaal.
De bar en restaurant zijn open. Er wordt met maximum van 4 personen aan een
tafel gezeten. Bediening gebeurt aan tafel.
Enkel de personen die gereserveerd hebben, krijgen toegang (geen
toeschouwers, kinderen, honden, …)
De klimzaal is éénrichtingsverkeer. De ingang voor alle sessies is langs de
voordeur zodat u langs de gewone weg de klimzaal binnenkomt.

– Eens binnen in jouw gereserveerde klimzaal, komt u hier tijdens de sessie niet
meer uit om het mengen van bubbels te vermijden. De uitgang voor
boulderzaal is voorzien langs poort achteraan boulderzaal. De uitgang voor
indoor lengteklimzaal is voorzien langs poort terras. Uitgang outdoor
lengteklimzaal is langs hek aan parking. .
– Bij voorkeur klimt u heel de Corona-periode met een zelfde Coronaklimpartner
– de partnercheck werd aangepast aan de huidige veiligheidsvoorschriften. U
kunt dit document hier downloaden. De affiches zullen uithangen in klimzaal.
– Vermijd fysiek contact met medewerkers en andere sporters. Houd onderling
minimaal 1,5 meter afstand.
– er wordt niet op blote voeten rond gelopen.
– Hou voldoende afstand van andere duo's. Indien een route bezet is, of u de
afstand van anderhalve meter met andere klimmers/zekeraars niet kan
realiseren, wacht u vanop afstand uw beurt af.
– het dragen van een mondmasker tijdens heel de klimsessie wordt aangeraden
– enkel drinken in herbruikbare drinkflessen is toegelaten. Het is niet toegelaten
om tijdens de klimsessie te eten.
– Iedereen neemt zijn eigen vuil mee naar huis.
– Klimmers die voorklimmen hebben altijd hun KVB 2 of “Bleau klimpas
voorklimmen” bij de hand. Als klimzaal zeggen wij uitdrukkelijk dat zowel
voorklimmer als zijn/haar zekeraar het “KVB 2” of “Bleau klimpas
voorklimmen” moeten hebben.
– Respecteer de gereserveerde tijd. U dient bij het einde van de klimsessie de
klimzaal verlaten te hebben (cooling down kan u nog zelf afzonderlijk doen
buiten de klimzaal)
– Medewerkers kunnen op elk moment klimmers verzoeken om de klimzaal te
verlaten, indien regels worden overtreden. Bij een zware of meermaalse
overtreding, kan de klimmer uitgesloten worden uit het systeem waardoor ze
geen reservaties meer kunnen maken.

