HUISREGELS SPORTCAFE OLYMPOS
Neem s.v.p. kennis van onderstaande regels en neem ze in acht. Samen zorgen we er zo
voor dat iedereen veilig en verantwoord het sportcafé kan bezoeken.


















Blijf thuis als je (milde) klachten hebt, op de uitslag van een Corona-test wacht, of
een nauw contact bent van en bewezen COVID-19-patiënt. Schud geen handen
en hanteer de RIVM-richtlijnen voor handenwassen en hygiëne. Zie ook de
Algemene regels Olympos.
Houd binnen en buiten ten minste 1,5 meter afstand.
Er geldt bij de entree een registratieplicht.
Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
Gebruik uitsluitend de aangegeven in- en uitgang en de aangegeven looproutes.
Het terras en café bestaan uitsluitend uit zitplaatsen; staan is niet toegestaan.
Stoelen en tafels niet verplaatsen in verband met de afstandsregels.
Op het terras kan alleen gezeten worden op de daarvoor bestemde plekken (de
groene vlakken).
Ruim je eigen afval op in verband met de hygiëne. De medewerkers
desinfecteren daarna de stoelen en tafel voor de volgende gasten.
Zijn het terras en het café vol, dan kunnen er alleen non-alcoholische dranken
besteld worden of bij de automaat gehaald worden.
Een plek op het terras is op eigen risico, bij verandering in
weersomstandigheden kunnen wij geen binnenplaatsen garanderen.
In het sportcafé en op het terras is een consumptie verplicht.
Buiten de openingstijden van het sportcafé is het niet toegestaan om plaats te
nemen op het terras.
Alleen in het sportcafé en op het terras is het nuttigen van alcoholhoudende
dranken toegestaan. Dus niet elders op de accommodatie.
Heb begrip voor de aanwijzingen van het personeel en de voorschriften volgens
de regels van RIVM en sportbonden.
Volg altijd de aanwijzingen van het Olympospersoneel op en houd je aan
bovenstaande regels. Doe je dat niet, dan kan je toegang tot het café en terras
worden ontzegd.

Bij voorbaat dank voor je medewerking!
Tips:








In het weekend voeren we een beperkt assortiment etenswaren dat direct
meegenomen kan worden, om lange wachtrijen te voorkomen. Helaas dus geen
tosti’s en frituur.
Het kan zijn dat sportcafé en terras vol zijn. Eventueel kun je niet-alcoholische
consumpties halen bij de automaat in de hal en die elders nuttigen.
Pas je kleding aan aan de weersomstandigheden. I.v.m. de beperkte ruimte en
om de samenkomst van grote groepen te vermijden, kun je niet schuilen in het
sportcafé of sportcentrum als het gaat regenen.
Betaal s.v.p. zo veel mogelijk contactloos.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
16.00 – 23.30 uur: Sportcafé en terras zijn geopend. Er geldt een registratieplicht.
Alcoholhoudende dranken zijn alleen toegestaan in het sportcafé en op het terras.
Zaterdag en zondag:
08.30 – 12.00 uur: Sportcafé is geopend voor afhaal (geen alcohol, geen zitplaatsen en
geen registratieplicht).
12.00 – 21.00 uur: Sportcafé en terras zijn geopend (mits er voldoende bezetting is). Er
geldt een registratieplicht. Alcoholhoudende dranken zijn alleen toegestaan in het
sportcafé en op het terras.
Datum: 25 augustus 2020.

