HUISREGELS
Alle gebruikers van het sportpark dienen zich te houden aan de huisregels.
Artikel 1. Gebruik van de accommodatie Sportpark Noordrand
1.1

Onder de accommodatie wordt verstaan; Het gehele terrein van Stichting
Noordrand, behoudens het parkeerterrein en het krachthonk. De Skeelerpiste
Rotterdam maakt onderdeel uit van de accommodatie.

1.2

De gebruiker, gebruikt in beginsel de Skeelerpiste Rotterdam.

1.3

Het gebruik van overige onderdelen van de accommodatie is hiervan
uitgesloten, behoudens het gebruik van de kleedkamers, het sanitair en (mits
geopend) de horeca.

1.4

Betreden van de accommodatie is altijd op eigen risico en eigen
verantwoordelijkheid. Schaats & Inline Lansingerland (SIL) en
Schaatsvereniging Rotterdam (SVR) zijn niet aansprakelijk voor diefstal,
schade en/of letsel tijdens het verblijf op Sportpark Noordrand.

1.5

Alle gebruikers van de accommodatie:
-

houden zich aan wet- en regelgeving, geldende richtlijnen en de
aanwijzingen van beheerders en/of begeleiders van SIL en SVR;

-

werken mee aan een veilig en plezierig sportklimaat voor alle bezoekers;

-

Veroorzaken geen overlast en laten geen rommel achter;

-

zijn altijd behulpzaam, vriendelijk en respectvol naar anderen.

1.6

Gebruikers van de accommodatie geven toestemming voor het opnemen van
foto en filmmateriaal van de activiteiten op de accommodatie en het gebruik
daarvan voor publicitaire en promotionele doeleinden door de beherende
verenigingen.

1.8

Een gebruiker van de accommodatie die grensoverschrijdend gedrag
signaleert, spreekt de trainer aan, een vertegenwoordiger van de beherende
verenigingen of neemt contact op met één van de beherende verenigingen.

Artikel 2. Overige faciliteiten
2.1

Gebruik van de Skeelerpiste Rotterdam impliceert het gebruik van kleed- en
doucheruimte en toiletten.

2.2

De gebruiker draagt zelf zorg voor het plaatsen en opruimen van eventuele
attributen die worden gebruikt bij trainingen en wedstijden op de skeelerpiste
is verantwoordelijk voor een net en ordentelijk gebruik van de facliteiten en
attributen.

2.3

Het is verboden rijwielen en bromfietsen tegen of in de accommodatie te
plaatsen. Motorrijtuigen dienen te worden geparkeerd op de daarvoor
aangegeven parkeerplaatsen.

Artikel 3. Gebruiksvoorschriften
3.1

De gebruiker is verplicht de accommodatie behoorlijk te gebruiken en in goede
staat te houden.

3.2

Telkens na gebruik van de accommodatie zal door de gebruiker worden
gezorgd dat:
-

de verlichting wordt uitgeschakeld;

-

de toiletten, kleed- en doucheruimtes schoon en opgeruimd worden
achtergelaten;

3.3

Alle verzoeken en klachten inzake het sportpark dienen door de gebruiker te
worden voorgelegd aan de door Verhuurder hiervoor aangewezen
contactpersoon.

3.4

Gebruiker is zelf verplicht zorg te dragen voor eventueel in verband met haar
activiteiten noodzakelijke vergunningen en te voldoen aan de voorschriften
van de Gemeente en andere toezichthoudende instanties.

3.5

Het is de gebruiker niet toegestaan om harde muziek ten gehore te brengen
op de accommodatie, tenzij dit tijdig (minimaal een maand) vóór het
plaatsvinden van het evenement gemeld is en hiervoor schriftelijk
toestemming is verleend door de Verhuurder.

3.6

Er geldt een algeheel rookverbod op de accommodatie.

3.7

Huisdieren hebben geen toegang tot de accommodatie.

3.8

Het gebruik van geluidsinstallatie, microfoon, scorebord e.d. is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

Artikel 4. Toezicht en hulpverlening
4.1

De gebruiker is te allen tijde aanwezig op de accommodatie tijdens de
activiteiten die door hem op de accommodatie worden uitgevoerd, tenzij
tussen de gebruiker en de accommodatie anders is overeengekomen.

4.2

De Huurder draagt zorg voor eigen toezicht op de activiteiten die door hem op
de accommodatie worden uitgevoerd, waarbij tenminste één toezichthouder
van 21 jaar of ouder in het bezit is van een BHV-certificaat en/of EHBOdiploma.

4.3

Tijdens wedstrijden en evenementen neemt de Verhuurder de
veiligheidsvoorschriften van de KNSB in acht met betrekking tot BHV en
EHBO.

4.4

De Huurder neemt alle door de lokale of nationale overheden opgelegde
protocollen in acht, die van kracht kunnen zijn op de accommodatie
(waaronder het Covid-19 protocol).

