Algemene huisregels Koepel
1. Het is verboden de volgende goederen en zaken mee naar binnen te nemen:
glaswerk, thermoskannen, picknickboxen, etenswaren, dranken, drugs,
wapens, scherpe voorwerpen, geluidsapparatuur, (huis-) dieren.
2. Het gebruik van de accommodatie en haar voorzieningen is geheel voor
eigen risico. Koepel sport, welzijn en cultuur gemeente Voorst is niet
aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies aan en van uw eigendommen.
3. Indien er verdenkingen bestaan dat een bezoeker zich schuldig heeft
gemaakt aan diefstal, vernielingen, verbaal en/of lichamelijk geweld, dan zal
hiervan aangifte worden gedaan bij de politie en de toegang tot de
accommodatie worden ontzegd.
4. Bezoekers dienen zich in en rondom de accommodatie behoorlijk te
gedragen (al dan niet tijdens trainingen of deelname aan de activiteiten) en
zich te onthouden van luid, beledigend, discriminerend, intimiderend
taalgebruik of ander ongepast dan wel onbehoorlijk gedrag tegenover
andere sporters, bezoekers of personeel.
5. Roken is in het gehele gebouw verboden. Roken is alleen toegestaan buiten
bij de sigarettenbakken.
6. Wanneer je in de horeca zit word je geacht daar een consumptie af te
nemen.
7. In de sportzaal (en op de tribunes) is het niet toegestaan te eten en te
drinken.
8. Het is verboden (sport) voorwerpen mee de sportzaal uit te nemen.
9. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
10. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de
kleedaccommodatie op te houden.
11. Het dragen van straatschoeisel of sportschoenen met zwarte zolen, of
sportschoenen met zolen die strepen op de sportvloer veroorzaken, is in de
sportzaal niet toegestaan.
12. Het is niet toegestaan houten (buiten) hockeysticks te gebruiken in de zaal.
13. Het is niet toegestaan zelfstandig tape op de sportvloer aan te brengen.
14. Wij vragen de gebruikers de sportmaterialen weer terug te plaatsen in de
berging op de daarvoor bestemde plaatsen volgens de fotopresentatie.
15. Alle bezoekers dienen de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
16. De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien de situatie erom
vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Wanneer de bezoekers zich niet aan deze regels houden, worden zij hierop
gewezen. Wanneer een waarschuwing genegeerd wordt, kan de toegang tot
de accommodatie ontzegd worden.

