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MAATREGELEN VOOR PUBLIEK
1

→ Vermijd contact tussen de verschillende groepen en blijf binnen je eigen zone (Publiek).
Contact met sporters en coaches moet vermeden worden.

KOOP JE TICKETS OP VOORHAND ONLINE

→ Toegang tot de’ deelnemerszones’ is verboden, ga niet mee binnen in de kleedkamers!
→ Tickets beschikbaar? (*)
o Het is in de 1e plaats onze doelstelling om onze sporters wedstrijden/toernooien aan te
bieden, ongeacht of er al dan niet publiek toegelaten is.
o Daarnaast streven we ernaar om 1 TICKET PER DEELNEMER te voorzien, dit is echter
onder voorbehoud. Het aantal toegelaten toeschouwers is afhankelijk van de capaciteit
van de zaal, de geldende beperkingen per locatie en de fase van de epidemie.

→ Houd er rekening mee dat er mogelijks geen cafetaria toegankelijk is. (*)
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AANKOMST WEDSTRIJD/TOERNOOI
→ Houd de QR code van je ticket klaar om te laten scannen, kan via je smartphone.

→ Geen online ticket = Geen toegang
o Als toeschouwer ben je verplicht om op voorhand een online ticket aan te kopen. Ter
plaatse is er geen kassa en kunnen er geen tickets aangekocht worden.
o Voor de organiserende club zijn deze tickets één van de weinige inkomstenbronnen die
hun kosten kunnen dekken (zonder hen geen organisaties!), vandaar dat volgende
maatregelen genomen werden:
 De tickets zijn te verkrijgen per sessie, niet per dag of weekend.
 Er wordt 1 tarief gehanteerd, dus geen verschil tussen leden en niet‐leden.
 Er zijn geen gratis tickets te verkrijgen voor kinderen tot en met 6 jaar, juryleden en
houders van een Special Guest Card.
o De online ticketverkoop gaat van start 2 weken voor de betreffende organisatie, telkens
op maandag vanaf 19.00 uur, en dit tot de sessies uitverkocht zijn.
o Link Gymfed‐ticketsysteem: info te vinden op de betreffende Gymfed‐activiteitenpagina

→ Er kunnen geen tickets ter plaatse aangekocht worden, er is geen kassa.
→ Draag je mondmasker (vanaf geboortejaar 2008).
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TIJDENS DE WEDSTRIJD/HET TOERNOOI
→ Ook tijdens de wedstrijd is het dragen van je mondmasker verplicht vanaf geboortejaar 2008.
→ Respecteer de voorziene zitplaatsen die op veilige afstand gepositioneerd zijn per persoon.
Stoelen mogen niet verplaatst worden, ook niet om met familieleden samen te zitten.
→ De zitplaats kan niet verlaten worden voor het nemen van foto’s of filmen, dit gebeurt vanop
de persoonlijke zitplaats.
→ Roepen om sporters aan te moedigen is niet toegelaten.
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ALGEMENE AFSPRAKEN
5

→ Houd je aan de basisregels
o Voel je je ziek? Is er iemand in je directe omgeving besmet? Blijf thuis!
o Houd voldoende afstand
o Was en ontsmet je handen regelmatig
o Vermijd onnodig contact

NA DE WEDSTRIJD/HET TOERNOOI
→ Na elke wedstrijdsessie worden de tribunes ontruimd en waar nodig ontsmet.
→ Ga na de wedstrijd direct huiswaarts. Vermijd onnodige contacten en samenscholingen in
de cafetaria, inkomhal of parking.

→ Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf geboortejaar 2008, en dit vanaf het
betreden van de accommodatie tot het terug naar buiten gaan.
→ Kom niet te vroeg naar de wedstrijd. We werken met een tijdslot per sessie waardoor je
slechts toegang krijgt tot jouw betreffende sessie. De dagindelingen zullen 3 weken voor de
organisatie online komen op de Gymfed‐activiteitenpagina.

→ Spreek buiten af met de trainer om jouw kind(eren) daar op te wachten.
(*): Wat de mogelijkheden zijn specifiek per wedstrijd/toernooi zal terug te vinden zijn op de
Gymfed‐activiteitenpagina van de betreffende organisatie, van zodra beschikbaar.

→ Volg de signalisatie die betrekking heeft op jouw groep/zone (Publiek), respecteer de
aangegeven looprichtingen en instructies van de clubmedewerkers.
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