Voetbalschool TIC en het Coronavirus
De Richtlijnen vanuit het RVIM en Gemeente Roosendaal

Voetbalclinics Stadion

Voetbal 2 tot 5 jaar
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Toeschouwers zijn bij
sportactiviteiten niet
toegestaan.
Kinderen dienen
worden afgezet op het
parkeerterrein.
Onze toezichthouder zal
de kinderen begeleiden
naar het veld.
Ouders dienen tijdens
de training te wachten
in de auto of later terug
te komen om hun kind
op te halen.
De Koffiecorner is
gesloten.
Spelers dienen hun
handen bij binnenkomst
en het verlaten van het
stadion te
desinfecteren.
Er vind bij binnenkomst
een gezondheid check
plaats.
Ga thuis naar het toilet.
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Uitgebreide informatie
omtrent het coronavirus
en Voetbalschool TIC vind
u via onze website!

www.voetbalschooltic.nl
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Algemeen

Toeschouwers zijn bij
sportactiviteiten niet
toegestaan.
Kinderen dienen
worden afgezet bij de
ingang.
De trainer zal de
kinderen ontvangen bij
de ingang.
Ouders dienen tijdens
de training te wachten
in de auto of later terug
te komen om hun kind
op te halen.
Spelers dienen hun
handen bij binnenkomst
en het verlaten van
Sporthal de Roos te
desinfecteren.
Ga thuis naar het toilet.
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Voetbalkampen
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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.
Eten en drinken is
toegestaan in de
horecagelegenheid.
Er vind een
gezondheidscheck
plaats.

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.

Voetbalfeestjes
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Toeschouwers zijn bij
sportactiviteiten niet
toegestaan.
Kinderen dienen
worden afgezet op het
parkeerterrein.
De trainer zal de
kinderen ontvangen bij
de ingang.
Twee ouders/verzorgers
van de jarige zijn
toegestaan als
begeleider bij het
Voetbalfeestje.
Eten en drinken is
toegestaan in de
horecagelegenheid.
Er vind een
gezondheidscheck
plaats.

06-26 35 63 42

