BRC Halle

Update 15 juli 2021

PROTOCOL KARATE SPORTKAMP 2021
Dit protocol geldig vanaf 27 juni, is opgesteld in overleg met de sportdienst stad Halle
en Sport Vlaanderen, het protocol dient door iedereen strikt te worden gevolgd.
Referentiedocumenten zijn: ‘Basisprotocol sport en corona – update 27 juni’ en
Protocol sportkampen en sportstages - update 25 juni’.
“Sportkampen kunnen doorgaan in vaste groepen van maximum 100 deelnemers
(exclusief lesgevers en begeleiders), zowel indoor als outdoor. Binnen die vaste groep
kunnen deelnemers gewoon omgaan met elkaar zonder afstand te houden.
De deelnemers en begeleiders hoeven geen mondmasker te dragen binnen de bubbel.
Ze zijn wel verplicht een mondmasker te dragen en afstand te houden wanneer ze in
contact komen met andere groepen of externen.
Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit
noodzakelijk is door de aard van de sport.
Van elke deelnemer wordt verplicht een medische fiche opgevraagd met daarin de
persoonsgegevens, contactgegevens ouders, gegevens huisarts, noodzakelijke info
over de gezondheid kind/jongeren en indien nodig de toestemming van de arts indien
men deel uitmaakt van risicogroep en mag deelnemen”.
1. Kleedkamers en douches zijn opnieuw geopend en kunnen indien nodig gebruikt
worden. Je kan dus aankomen in sportkledij of je ter plaatse omkleden.
2. Zorg dat je tijdig aankomt zodat onze activiteiten stipt kunnen starten. De ouders
en/of begeleiders dragen bij aankomst in het sportcomplex steeds 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 Covid-coördinator wacht je op aan de ingang van de garage. Ontsmet eerst je
handen en volg de aanduiding naar de zaal, er is één ingang en één uitgang.
4. Neem al je kledij en materiaal mee en leg het op de plaats aangeduid door de
lesgever of coördinator.
5. De kumite oefeningen gebeuren bij voorkeur met een vaste partner.
6. Na de les, wacht je op het teken van de lesgever of assistent om de dojo te verlaten.
Neem alle kledij en materiaal terug mee, ontsmet eerst je handen en verlaat de
oefenzone (mondmasker is terug verplicht voor +12 jarigen).
7. Verlaat de oefenzone en bewaar afstand.
8. 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 heb je verzorging nodig, dan zal de lesgever of
coördinator je hierin bijstaan.
3. Ouders/voogd of begeleider kunnen toegang krijgen tot de zaal maar nemen niet
deel aan de sport, houden steeds 1,5 meter afstand en dragen een mondmasker.
4. Ingeval van ziekte en/of bij mogelijke besmetting wordt het stappenplan gevolgd (zie
hiervoor onze website www.brchalle.eu).

