BIO-BAD GEDRAGSREGELS
Het Bio-bad is 1.40 meter diep
Er is geen badmeester aanwezig bij het Bio-bad
Wij vragen onze gasten de volgende regels in acht te nemen:
-Men behoort een polsbandje te dragen dat te verkrijgen is bij ons personeel
-Vóór men het bad ingaat is het noodzakelijk eerst een douche te nemen.
-Met het oog op de ecologisch evenwicht voor de planten is het niet toegestaan om zonnebrand ed
te gebruiken alvorens men het water in gaat.
-Kinderen tot twaalf jaar moeten begeleid worden door een volwassene, jongere kinderen mogen
onder geen beding zonder toezicht gelaten worden.
-Het dragen van een badmuts is verplicht
-Zwemkleding is verplicht
-Duik niet vanaf de kant het water in, maak gebruik van het trapje om te water te gaan
-Roken in en rondom het zwembad is verboden
-Onder geen beding mogen huisdieren het water in
-Waterbedden, (strand)ballen ed zijn niet toegestaan
-Gedurende sluitingstijd is het niet de bedoeling dat kleding ed bij het zwembad wordt achtergelaten
-Behoud oog voor andere badgasten; val elkaar niet lastig.
-Wij vragen onze gasten vriendelijk de rust te behouden gedurende de rusttijden
-Het gedeelte met de waterplanten is verboden terrein.
Het materiaal waarmee het bio-bad is opgebouwd is 100% natuurlijk. Vandaar dat er scherpe
randjes en hoekjes aan zitten die verwondingen kunnen veroorzaken als men niet oppast. Om
ongelukken te voorkomen hopen wij dat eenieder zich verantwoordelijk gedraagt en verstandig
omgaat met de omgeving. Onze gasten zijn volkomen zelf verantwoordelijk voor hun gedrag in het
bio-bad. De camping accepteert geen enkele aansprakelijkheid van enige soort (juridisch noch
civiel).
Om de hygiëne van het bio-bad in stand te houden vragen wij aan alle gasten hun gezond verstand te
gebruiken en medewerking te verlenen.
Het bio-bad is geopend van 09:00 tot 13:00 uur. Voor onze campinggasten is het bad open van
15:00 tot 20:00 uur. Voor gasten van buitenaf is het bad open van 09:30 tot 12:30 en van 15:00 tot
18:30 uur.
Wij danken u voor uw medewerking, “El Bacan”.

