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Spelregels speeltuinbezoek in corona tijd. 

 

De algemene regels van het RIVM dienen in acht te worden genomen. Zowel door 

bezoekers als vrijwilligers. 

 

➢ We blijven thuis bij klachten die verband kunnen houden met corona. (hoesten, 

niezen, koorts, benauwdheid etc.) 

➢ We geven elkaar geen hand. 

➢ We niezen in onze elleboog. 

➢ Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

➢ Betaal bij voorkeur per PIN / contactloos. 

➢ Indien toch contant wordt betaald dan bij voorkeur gepast. 

➢ Maximaal 2 volwassen (18 jaar of ouder) begeleiders per gezelschap.  

➢ Kinderen van 11 en 12 jaar komen zonder begeleiding naar de speeltuin. 

➢ Er geldt een maximum aantal volwassenen van 60. indien dit bereikt is worden er 

geen nieuwe bezoekers toegelaten. Er bestaat dus een mogelijkheid dat u enige 

tijd moet wachten tot u naar binnen kunt. 

➢ Volwassenen zitten met maximaal 2 personen aan een tafel, of maximaal 4 

volwassenen aan een picknicktafel. Tafels en stoelen blijven op hun plek staan, 

ze mogen niet worden gegroepeerd. 

➢ De speeltuin is toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar. Groepjes jongeren van 13 

t/m 17 jaar worden niet toegelaten. Een jongere (13 t/m 17 jaar) die optreedt als 

begeleider van een jonger kind wordt wel toegelaten. 

➢ Speeltuinmedewerkers zijn herkenbaar aan een geel hesje 

➢ Alle instructies van medewerkers dienen door bezoekers te worden opgevolgd. 

➢ Vrijwilligers zijn op de hoogte van het belang van de handhaving van de regels 

en kunnen kinderen, ouders/verzorgers en eventuele anderen aanwezigen op of 

rond het complex aanspreken op het schenden van de regels. De toegang tot de 

accommodatie kan worden ontzegd wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de 

ingestelde regels.  

➢ Bij te grote drukte is het bestuur bevoegd de speeltuin te sluiten 

➢ Bij regen is het niet mogelijk om in het speeltuingebouw te schuilen 

➢ Het speeltuinreglement blijft onverkort van toepassing 


