Voetbalschool TIC en het Coronavirus
Factsheet Herfstvakantie 2020 - Nederland & België
De Richtlijnen vanuit het RVIM en Gemeente Roosendaal

Voetbalkampen

Fun en Skills dag

19 t/m 20 okt. (NL)

23 okt. 2020

2 t/m 4 nov. (BE)
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Toeschouwers zijn bij
sportactiviteiten niet
toegestaan.
Kinderen dienen
worden afgezet op het
parkeerterrein.
De trainer zal de
kinderen ontvangen op
het parkeerterrein.
Ouder/Verzorger dient
dan in de auto de
blijven zitten. Ook met
ophalen.
Er vind een
gezondheidscheck
plaats.
Eten en drinken is
toegestaan in de ruimte
boven de tribune.
Kinderen dienen hun
eigen lunchpakket mee
te nemen.
Drinken en Fruit word
verzorgd door
Voetbalschool TIC.
Maximaal 40 kinderen.
Kinderen gaan in kleine
groepen lunchen.
Kleedkamers zijn
gesloten.
Omkleden is per
tweetal in de ruimte
boven de tribune.
Toiletten zijn geopend.
We hebben diverse
handen was/ontsmet
momenten.

www.voetbalschooltic.nl
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Toeschouwers zijn bij
sportactiviteiten niet
toegestaan.
Kinderen dienen
worden afgezet op het
parkeerterrein.
De trainer zal de
kinderen ontvangen op
het parkeerterrein.
Ouder/Verzorger dient
dan in de auto de
blijven zitten. Ook met
ophalen.
Er vind een
gezondheidscheck
plaats.
Eten en drinken is
toegestaan op de
tribune.
Lunch en drinken word
verzorgd door externe
leverancier. (Bezorg
lunch).
Maximaal 40 kinderen.
Kinderen gaan in kleine
groepen lunchen.
Kleedkamers zijn
gesloten.
Toiletten zijn geopend.
We hebben diverse
handen was/ontsmet
momenten.

info@voetbalschooltic.nl
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Houd altijd 1,5
meter afstand.
Ga niet naar
plaatsen waar het
druk is.
Nies en hoest in uw
elleboog.
Was vaak uw
handen met zeep.
Bent u verkouden?
Blijf dan thuis!
Heeft u koorts of
bent u benauwd?
Dan moeten alle
huisgenoten thuis
blijven.
Trainers houden
altijd 1,5 meter
afstand van elkaar.
Bij onze activiteiten
is altijd een
toezichthouder
aanwezig die onze
coronamaatregelen
handhaaft.
Trainers geven
kinderen geen box
of high/five.
Kinderen boven de
12 jaar houden 1,5
meter afstand tot
de trainers.

Uitgebreide informatie
omtrent het coronavirus
en Voetbalschool TIC vind
u via onze website!

06-26 35 63 42

