BRC Halle

Update 4 mei 2021

PROTOCOL KARATE EN KOBUDO
SPORTCOMPLEX DE BRES
Dit protocol geldig vanaf 8 mei is opgesteld in overleg met de sportdienst van
de stad Halle en dient door iedereen strikt te worden gevolgd. Voor kinderen
tem 12 jaar is sporten in georganiseerd verband zowel indoor als outdoor
met contact toegelaten, in een groep van maximum 10 personen en mits het
respecteren van een aantal maatregelen.
1. Kleedkamers en douches blijven gesloten, aankomen en vertrekken doe
je dus in kimono.
2. Zorg dat je tijdig aankomt, de ouders of begeleiders dragen een
mondmasker (verplicht vanaf 12 jaar). Let wel: de toegang tot de zaal is
momenteel via de dienstparking en garage omdat De Bres ook
dienstdoet als vaccinatiecentrum.
3. Onze coördinator wacht je op aan de ingang van de garage, ontsmet
eerst je handen en ga dan naar de zaal.
4. Volg de pijlen naar de dojo, er is één ingang en één uitgang aangeduid.
5. Neem al je kledij en materiaal mee in de dojo en leg het op de plaats
aangeduid door de lesgever of coördinator.
6. De les gebeurt in 2 bubbels van max 10 kids, elk onder leiding van een
lesgever of assistent. Tijdens de les zullen lesgever en assistenten hun
mondmasker dragen.
7. Na de les, wacht je op het teken van de lesgever (of coördinator) om de
dojo te verlaten.
8. Neem alle kledij en materiaal terug mee en verlaat de dojo.
9. We verlaten het sportcomplex per bubbel (met de coördinator) via de
garage (tijdelijk in en uitgang).
10.Ontsmet nogmaals je handen vooraleer het sportcomplex te verlaten.
11.Ga na het sporten direct naar huis.
En verder
1. Ben je te laat, kom dan zelf via de garage naar de zaal en wacht tot de
lesgever of assistent je heeft opgemerkt en je teken geeft om aan te
sluiten bij de groep, ontsmet dan ook eerst je handen.
2. Heb je vragen tijdens de les of verzorging nodig, dan zal de lesgever of
coördinator je hierin bijstaan.
3. Publiek is niet toegelaten, behalve 1 ouder of begeleider bij kinderen
tem 12 jaar. De begeleider neemt niet deel aan de sport, houdt altijd 1,5
meter afstand en draagt zowel indoor als outdoor een mondmasker.

