Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck:
Reglement van inwendige orde
A) Algemene bepalingen
Artikel 1

Onderhavig reglement van inwendige orde voor het sportcentrum in het
provinciaal domein Puyenbroeck geldt voor alle bezoekers. Door hun
aanwezigheid in het sportcentrum worden ze verondersteld dit te
aanvaarden, evenals alle andere voorschriften uitgevaardigd ter
handhaving van de veiligheid en de orde.

Artikel 2

Onder het sportcentrum wordt verstaan: het openluchtzwembad, het
overdekt zwembad, de sporthal, de openluchtterreinen, de BMX piste, de
survivalpiste en de parcours voor oriëntatielopen.

Artikel 3

Het sportcentrum is het hele jaar toegankelijk voor het publiek, met
inachtname van het uurrooster, de tarieven en de bijzondere schikkingen
door het bestuur bepaald.
Openingstijden en tarieven worden in de inkomhal bekendgemaakt.

Artikel 4

Het bestuur kan het sportcentrum sluiten om reden van openbaar nut,
veiligheid, hygiëne of overmacht, zonder dat iemand hiervoor
schadevergoeding kan eisen.

Artikel 5

Er wordt geen toegang verleend aan dronken personen of aan bezoekers
met een onzindelijk of onverzorgd voorkomen.

Artikel 6

De bezoekers dienen zich behoorlijk te gedragen en onmiddellijk gevolg te
geven aan de aanwijzingen van het personeel.

Artikel 7

Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van assistentie honden

Artikel 8

Het is verboden:
- de gebouwen en hun toebehoren, alsook het sportmaterieel te bevuilen of
te beschadigen, dit op straf van vergoeding van de schade;
- te roken in de sporthal, het overdekt zwembad en op de perrons van het
openluchtzwembad;
- enige handelsactiviteit te voeren zonder toelating van de directie;
- gebruik te maken van geluidsversterkende toestellen, tenzij deze zijn
aangewezen voor de beoefende sporttak;
- gebruik te maken van de tribune of de kassaruimte, zonder voorafgaande
toelating van de directie;
- plaatsen of lokalen te betreden die uitsluitend bestemd zijn voor het
personeel;
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- dranken of etenswaren in de zwemhal, sportzalen en op de tribune mee te
nemen.
Artikel 9

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwenen of
verloren voorwerpen.
Gevonden voorwerpen dienen onmiddellijk afgegeven te worden aan het
personeel.

Artikel 10

De bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid. Het bestuur kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade aan persoonlijk
materieel.

Artikel 11

De bezoeker is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade.
Iedere beschadiging dient onmiddellijk aan het personeel gemeld te
worden.
Bij wedstrijden zijn de huurders tevens verantwoordelijk voor de schade
toegebracht door de op bezoek zijnde vereniging en haar leden, alsmede
door de toegelaten toeschouwers.

Artikel 12

Het bestuur van elke vereniging die op regelmatige basis gebruik maakt
van de sportaccommodatie zal het bewijs voorleggen van geldige
verzekering van burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid.

Artikel 13

Duur van de reservaties:
- verenigingen en scholen kunnen reserveren voor een volledig seizoen
(van 1 september tot 30 juni), op voorwaarde dat het een periodiek
gebruik betreft;
- verenigingen en scholen moeten hun aanvraag uiterlijk op 1 april
indienen.

Artikel 14

Bij het opmaken van de jaarplanning wordt volgende voorranglijst
toegepast voor het toekennen van uren en locaties:
- het provinciebestuur van oost-vlaanderen;
-verenigingen uit Wachtebeke die regelmatig gebruik maken van de
sporthal;
- scholen;
- verenigingen van buiten Wachtebeke;
Sportverenigingen hebben voorrang op socio-culturele verenigingen;
competitie heeft voorrang op training, seizoenshuur heeft voorrang op korte
huurperiodes.

Artikel 15

Bij annulaties worden alle reservaties aangerekend, met uitzondering van:
- verenigingen en scholen die tenminste 2 weken op voorhand annuleren
- individuele gebruikers die tenminste 2 dagen op voorhand annuleren.

Artikel 16

De tarieven zijn vastgelegd in een afzonderlijk tariefreglement. De huurder
is eveneens gehouden tot betaling van alle mogelijke taksen, belastingen,
auteursrechten, e.d.
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Artikel 17

Aan verenigingen en scholen wordt maandelijks een rekening opgestuurd.
De betaling van deze rekening dient te gebeuren op de rekening van het
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Individuele gebruikers betalen vooraf ter plaatse.

Artikel 18

De minimum huurtijd van het sportcentrum of een gedeelte bedraagt 1
(één) uur, plaatsen en wegbergen van de toestellen inbegrepen.
De gebruikers moeten zich houden aan de toegewezen terreinen en
tijdsduur.
De accommodaties mogen niet onderverhuurd, noch aan anderen in
gebruik worden gegeven.

Artikel 19

Het plaatsen van de toestellen gebeurt steeds onder toezicht van het
personeel.

Artikel 20

De gebruikers en organisatoren van sportorganisaties dienen de nodige
maatregelen te nemen dat het veilig gebruik van de hen ter beschikking
gestelde infrastructuur garandeert o.a.:
- vrijhouden van alle nooduitgangen en veiligheidsvoorzieningen in de
accommodatie;
- voorzien van voldoende verantwoordelijken bij grotere manifestaties;
- voorzien van ehbo-post (mobiel) bij grote organisaties.

Artikel 21

Het gebruik van de kleedkamers moet beperkt worden tot maximum 10
minuten voor en 20 minuten na de zwembeurt, de wedstrijd of training.

Artikel 22

Enkel sporters, trainers en officials worden toegelaten tot de terreinen en
de kleedkamers. Zij dienen aangepast schoeisel te dragen.

Artikel 23

Er kan door de directie toelating verleend worden om publiciteit te voeren.
Indien de toelatingsvoorwaarden niet nageleefd worden; kan de directie of
het personeel de publiciteit doen verdwijnen.

Artikel 24

Aankondigingen betreffende manifestaties zijn mogelijk mits akkoord van
de directie en op de daartoe bestemde plaatsen.

Artikel 25

Het personeel ziet toe op de naleving van dit reglement. Klachten dienen
schriftelijk aan de directie overgemaakt te worden.

Artikel 26

De bezoekers die de bepalingen van dit reglement niet naleven kunnen
verplicht worden het sportcentrum onmiddellijk te verlaten.
Er kan hen verdere toegang geweigerd of ontzegd worden voor
onbepaalde tijd en hun reservaties kunnen geannuleerd worden.
Tegen weerspannigen zal de hulp van de politie, rijkswacht of beëdigde
bewakers van het domein ingeroepen worden.
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B) Bijkomende bepalingen zwembaden
Artikel 27

Een half uur voor sluitingstijd wordt geen toegang meer verleend.

Artikel 28

Iedere bezoeker dient zich aan de kassa van een toegangsticket te
voorzien. Het ticket dient bijgehouden en vertoond te worden op elk
verzoek van het personeel.

Artikel 29

De toegangstickets die zijn verkocht, worden niet meer terugbetaald.
Abonnements- en gezinskaarten zijn strikt persoonlijk.
De toegang tot de cafetaria en de aanliggende terrassen van het overdekt
zwembad is gratis.
Voor toegang tot de cafetaria en de terrassen van het openluchtzwembad
dient een toegangsticket aangekocht te worden.

Artikel 30

Kinderen onder de 12 jaar worden slechts toegelaten wanneer zij vergezeld
zijn van een verantwoordelijke volwassene.

Artikel 31

Aan personen die lijden aan huid- of besmettelijke ziekten wordt de
toegang ontzegd evenals aan personen met niet geheelde wonden.
In twijfelachtige gevallen kan aan de betrokkene geëist worden om een
geneeskundig getuigschrift voor te leggen.

Artikel 32

Het is verboden de kleedcabines of -lokalen te verlaten in onfatsoenlijke
toestand of kledij. Een welvoeglijk zwempak wordt vereist.
Het aan- en uitkleden mag enkel geschieden in de daartoe voorbehouden
cabines en lokalen. Individuele cabines mogen slechts door één persoon
tezelfdertijd gebruikt worden.

Artikel 33

Vóór men het zwembad ingaat, is men verplicht een stortbad te nemen.

Artikel 34

Het is verboden:
- vóór het openingsuur of na het sluitingsuur te vertoeven in de
zwemaccommodatie;
- de aandacht van de redders af te leiden;
- andere baders lastig te vallen of opzettelijk te hinderen;
- te lopen of te stoeien;
- in het water gebruik te maken van luchtmatras, ballen of andere
speeltuigen zonder toelating van het bewakings-personeel;
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- voorwerpen van welke aard ook op de grond of in het water te werpen of
in de cabines achter te laten;
- zich zonder voldoende zwemkennis, zelfs onder bewaking, in de diepe
zone van het zwembad te wagen;
- oefeningen uit te voeren die met zwemmen niet verenigbaar zijn, die een
gewaagd karakter vertonen, of die andere baders kunnen storen;
- te duiken zonder zich vooraf te hebben vergewist dat er geen enkele
zwemmer vertoeft in de nabijheid van het invalspunt;
- gebruik te maken van het lesmaterieel zonder toelating van het personeel;
- gebruik te maken van onderwaterbrillen, zwemvinnen of van
zuurstofapparaten tijdens uren van openstelling voor het publiek.

C) Bijkomende bepalingen sporthal
Artikel 35

Verenigingen moeten schriftelijk hun reservatie aanvragen aan het
Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck, Puidonkdreef 1 te 9185
Wachtebeke.
Individuele gebruikers kunnen telefonisch of persoonlijk reserveren in de
sporthal op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 uur.

Artikel 36

Individuele gebruikers mogen slechts 2 uren per week reserveren voor een
termijn van maximum 2 weken, te rekenen vanaf de dag van de reservatie.

Artikel 37

Ballen worden niet uitgeleend, noch voor trainingen of competities.

D) Bijkomende bepalingen voor oriëntatielopen
Artikel 38

De parcours voor oriëntatieloop zijn slechts toegankelijk na betaling van het
gangbare tarief. Kaarten en kompassen zijn af te halen aan de receptie van
de sporthal, waar ze na afloop ook terug ingediend moeten worden.

Artikel 39

Het is verboden om de bossen te betreden; men dient gebruik te maken
van de paden.

Artikel 40

Voor wedstrijden, waarbij men gebruik wil maken van de bossen, dient de
aanvraag schriftelijk te gebeuren. De toelating van de administratie van
“Bos en Groen” om uitzonderlijk de bossen te mogen betreden, dient
bijgevoegd te worden.
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E) Bijkomende bepalingen voor het hoogtouwenparcours

Artikel 41

De piste is, na voorafgaande reservatie, alleen toegankelijk voor
groeperingen. Elke groepering dient bovendien begeleid te zijn van een
groepsverantwoordelijke, die toeziet op het veilig en oordeelkundig gebruik.

F) Bijkomende bepalingen voor de kunstgrasvelden

Artikel 42

Het kunstgrasveld is gans het jaar toegankelijk voor sportbeoefenaars, met
inachtneming van de tarificatie en bijzondere overeenkomsten.

Artikel 43

De gebruiker zal volledig hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld voor alle gevolgen (betaling, gebruik terrein, eventuele schade e.d.)
voortvloeiende uit het gebruik van de openluchtaccommodaties.

Artikel 44

De provinciebestuur is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen,
beschadiging, brand, verlies of diefstal, welke zich in verband met het
gebruik kunnen voordoen.

Artikel 45

De reservering geldt uitsluitend voor de gebruiker en voor die tijdvakken en
activiteiten zoals aangegeven in de reserveringsovereenkomst
zijnde:………
Door ondertekening van de reserveringsovereenkomst krijgt de gebruiker
het recht om de voormelde accommodaties te gebruiken voor het inrichten
van oefenstonden en wedstrijden volgens de planning opgesteld door de
directie. De toegewezen uren mogen niet doorgegeven worden aan
vreemde ploegen of individuelen zonder toelating van de directie.

Artikel 46

Het is niet toegelaten :
-

Artikel 47

Het kunstgrasveld te betreden met metalen studs
Het kunstgrasveld te betreden met schoeisel met metalen delen aan
de onderzijde
Het kunstgrasveld te betreden met flessen en andere
drankverpakkingen
Honden toe te laten op het kunstgrasterrein
Kauwgom te gebruiken
Te roken binnen de omheining omwille van brandgevaar
Toeschouwers het terrein te laten betreden

Verplicht gebruik van shoes met korte noppen (10-15 mm) in kunstof
(plastiek of rubber) om op het kunstgrasveld te spelen
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Artikel 48

De sleutels van de het kunstgrasveld dienen door de gebruiker afgehaald
te worden aan de receptie van de sporthal. Deze sleutels zijn te verkrijgen
vanaf een kwartier voor de aanvang van het toegestane
reserveringsovereenkomst en na ondertekening van een ontvangstbewijs.
De sleutels dienen ten laatste een kwartier na het einde van het gebruik
teruggegeven te worden aan de kassa. Bij elk verzuim of verlies zal
onmiddellijk een onkostennota opgemaakt worden voor de aanmaak van
een nieuwe sleutelset. De huidige kostprijs, steeds aanpasbaar, bedraagt
momenteel 25 € per sleutel.

G) Bijkomende bepalingen voor de driving range

Artikel 49: Alle personen die de drivng range van sportcentrum Puyenbroeck betreden
en gebruik maken van de infrastructuur, verbinden zich ertoe de
gedragsregels na te leven. Sportcentrum Puyenbroeck behoudt zich het
recht voor personen de toegang te ontzeggen of personen van de
infrastructuur te verwijderen.
Artikel 50: Sportcentrum Puyenbroeck is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Artikel 51: Het huishoudelijk reglement is steeds aanpasbaar en de opsomming niet
beperkend. Aanwijzigingen van de directie of van het personeel van
sportcentrum Puyenbroeck, inclusief de lesgevers, dienen steeds opgevolgd
te worden.
Artikel 52: Bezoekers van de driving range dienen zich steeds voorafgaand aan te
melden aan de receptie van de sporthal.
Artikel 53: Elke bezoeker dient zich op een gepaste en correcte manier te gedragen,
met inachtneming van de goede zeden en de etiquette, zowel tegenover de
uitbating als de mensen die er verblijven. De sereniteit en de rust van het
domein dienen ten allen tijde bewaard te worden : bezoekers dienen
derhalve de stilte te bewaren.
Artikel 54: Honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten op de infrastructuur.
Artikel 55: Het is niet-golfers verboden de personen die golf aan het spelen zijn te
storen. Niet-golfers hebben geen toegang tot de driving range.
Artikel 56: Elke vorm van afval, inclusief sigarettenpeuken, dient in de daarvoor
voorziene containers te worden gedeponeerd.
Artikel 57: Te allen tijde dient er respect getoond te worden voor het aanwezige
materiaal, de beplantingen, dieren, infrastructuur en organisatie.
Artikel 58: Alle bezoekers dienen aan de kledijvoorschriften te voldoen. De kledij dient
verzorgd te zijn. Golfschoenen met metalen spikes zijn niet toegelaten.
Provocerende en onzedige kledij is verboden.
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Artikel 59: Kinderen dienen ten alle tijde onder het gezag van hun ouders of
begeleiders te staan.
Artikel 60: De ballen blijven eigendom van sportcentrum Puyenbroeck. Het is derhalve
ten strengste verboden deze mee te nemen. Het is ten strengste verboden
om op eigen initiatief ballen te rapen.
Artikel 61: Het is verboden, in welke situatie ook, zich op het gras voor de afslagmatten
te begeven.
Artikel 62: Het is verboden om van het gras af te slaan buiten de daarvoor voorziene
zones.

H) Bijkomende bepalingen voor de krachttrainingszaal
Artikel 63: De krachttrainingzaal is voorbehouden, na reservatie en onder begeleiding
van de toezichter, voor clubs en verenigingen die klant zijn van het
provinciaal sportcentrum Puyenbroeck (sporthal, zwembad,
verblijfsaccommodatie), mits zij in het bezit zijn van een geldig
toegangsbewijs.
Artikel 64: De minimumleeftijd om toegang te krijgen tot de krachttrainingzaal bedraagt
16 jaar.
Artikel 65: De fitnesszaal is enkel te betreden met proper indoorschoeisel
Artikel 66: gebruik te maken van een handdoek tijdens de training
Artikel 67: steeds een extra T-shirt te voorzien
Artikel 68: het door u gebruikte toestel steeds af te drogen na gebruik
Artikel 69: het gebruikte materiaal na gebruik terug op zijn plaats te leggen.
Artikel 70: Het toegangstarief bedraagt € 3/uur/persoon.
Artikel 71: Het toegangsticket is strikt persoonlijk. Het onreglementair betreden van de
zaal (doorgeven van het ticket, …) heeft de eerste maal een boete van € 25
tot gevolg. Een volgende keer leidt het onherroepelijk tot een
toegangsverbod zonder compensatievergoeding.
Artikel 72: Het provinciaal sportcentrum Puyenbroeck behoudt zich het recht voor om
het tarief aan te passen.
Artikel 73: Er wordt slechts één reservatie per dag, per groep toegelaten.
Artikel 74: Reserveren gebeurt enkel aan de receptie van de sporthal of telefonisch op
het nummer 09-342 42 50.
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Artikel 75: Annulaties dienen minstens 2 dagen voor aanvang van de activiteit te
gebeuren. Laattijdige annulaties worden altijd gefactureerd.
Artikel 76: Gebruikers worden verondersteld het trainingsmateriaal als een goede
huisvader te gebruiken. Bij onregelmatigheden kunnen sancties genomen
worden.

I) Bijkomende bepalingen BMX
Artikel 77:

Niet sporters worden tijdens trainingen niet toegelaten op het BMX parcours.

Artikel 78:

Het is niet toegestaan afval te laten slingeren of te roken op het parcours

Artikel 79:

Op het parcours zijn enkel fietsers met helm, handschoenen, lange broek,
bovenstuk met lange mouwen en BMX fiets toegelaten.

Artikel 79:

De pro sectie mag enkel onder toezicht van een trainer gebruikt worden en dit
enkel door ervaren rijders.

Artikel 80:

Bij slechte weersomstandigheden of als het parcours te drassig is kan er beslist
worden om het parcours niet te openen. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden,
tot 1 uur voor de aanvang van de verhuurperiode.

Artikel 81:

Voor het einde van iedere verhuurperiode zal de gebruiker het parcours terug
in goede staat brengen voor de volgende gebruiker.

Artikel 82:

De bediening van het starthekken gebeurt enkel door aangeduide personen
die ter plaatse de werkingsinstructies van het toestel hebben gekregen.
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