
Praktische informatie zwemschool ZCK 

TOEGANG: 

• Om het zwembad te betreden heeft u een toegangskaart nodig.  

• Alle zwemmers krijgen een persoonlijke toegangskaart op naam. Een zwemmerskaart geeft 1x 
onbeperkt toegang tijdens de lesuren. Wanneer u echter met de kaart van uw kind naar buiten gaat 
tijdens de les kan u niet meer binnen.  

• Voor de zwemmers van instapgroep 1 t/m 4 en van groepjes 1 en 2 wordt er voor de ouders een 
omkleedkaart voorzien. Een omkleedkaart werkt 2 x 10 minuten.  

• Gebruik de kaarten correct.  Laat uw kind altijd binnen met zijn of haar persoonlijke kaart.  Nooit met 
de omkleedkaart. Gebruik zelf altijd de omkleedkaart. 

• Per kaart wordt een waarborg van 5 euro aangerekend dewelke u zal terugkrijgen bij inlevering.  

• De kaarten voor nieuwe zwemmers worden onder voorbehoud uitgedeeld bij de eerste les.  Gelieve 
deze waarborg (5€/kaart) cash mee te brengen. 

• Is een van de kaarten in uw bezit defect of verloren geraakt dan kan u een nieuwe kaart bestellen door 
een mail te sturen naar ledenbeheer@zck.be  

 
OMKLEDEN: 

• Voor de zwemmers van instapgroep 1 t/m 4 en van groepjes 1 en 2 mag er per kind 1 ouder mee in de 
omkleedhokjes om het kind te helpen bij het aan- en uitkleden. 

• Tijdens de les is het niet de bedoeling dat u in de omkleedhokjes wacht. 

• De grote omkleedkamers alsook de kleine hokjes kunnen gebruikt worden om de kinderen om te 
kleden. 

• Kledij wordt op eigen risico achtergelaten in de hokjes of kleedkamers. Beter is de kledij in een kastje 
te stoppen. Deze kunnen afgesloten worden met de toegangskaart van uw kind. 

• Alle kinderen betreden zelfstandig de zwembadhal en gaan op de bank van hun groepje zitten. Enkel 
de kinderen van de instapgroepjes worden aan het voetbadje opgehaald de eerste lessen. Eens ze 
meer vertrouwd zijn met het zwembad kunnen ook zij zelfstandig naar het bankje aan het kleine bad 
komen. (Er zijn steeds voldoende trainers aanwezig in de zwembadhal i.f.v. veiligheid.) 

• Enkel de kinderen van de instapgroepjes worden na de les door de trainer weer tot aan het 
voetbadje/douches gebracht. Hier kan u uw kind ophalen. 

• Ouders mogen de zwembadhal niet betreden. 

• Indien u uw kind begeleidt tot aan het voetbadje dient u zelf uw schoenen uit te doen in het 
omkleedhokje. 

 
ZWEMKLEDIJ: 

• Alle kinderen dragen gepaste zwemkledij. Zwemshorts zijn niet toegelaten. 

• Een zwembrilletje is niet toegelaten voor de zwemmers van de instapgroepjes en groepjes 1.  Dit 
wordt pas toegelaten vanaf groepje 2. 

• Een badmuts is aan te raden, zeker voor kinderen met langer haar. 

• Vanaf groepje 5 zullen ook zwemvliezen gebruikt worden.  Belangrijk hierbij is dat deze zo soepel 
mogelijk zijn. U mag deze zelf aanschaffen maar dit kan ook via de club. Er zal een pasmoment 
ingepland worden.  

 
STIPTHEID: 

• Gelieve tijdig aanwezig te zijn voor de les, als ook bij het ophalen van uw kind. 

• Het toezicht vanuit de zwemclub stopt wanneer uw kind via de draaimolen de kleedruimte verlaat.  In 
de inkomhal valt uw kind terug onder uw verantwoordelijkheid. 

 
AFWEZIGHEDEN: 

• Indien uw kind niet aanwezig kan zijn tijdens de les, gelieve de lesgever rechtstreeks te verwittigen via 
sms of mail. 

• De continuïteit van aanwezigheid is van groot belang voor de voorruit gang van de kinderen. 
 
CAFETARIA: 

• Het cafetaria is jammer genoeg op zaterdagvoormiddag gesloten. Deze wordt uitgebaat onafhankelijk 
van het zwembad of onze zwemclub. Wij voorzien als club 2 keer per half jaar een kijkmoment voor de 
ouders waarbij jullie uitzonderlijk de zwembadhal kunnen betreden. 
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